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Chương 8  

KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 

8.1 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 

8.1.1 Những quá trình hình thành khí hậu 

Trong các chương ta đã xét nhiều quá trình khí quyển thuộc thành phần của ba chu trình 
hình thành khí hậu trên Trái Đất là tuần hoàn ẩm, tuần hoàn nhiệt và hoàn lưu chung khí 
quyển. Đồng thời ta cũng đã nghiên cứu những hậu quả khí hậu của những quá trình này, 
nghĩa là nghiên cứu chế độ nhiều năm của các yếu tố khí tượng: biến trình ngày và năm của 
bức xạ, nhiệt độ, giáng thuỷ và những yếu tố khác, cũng như sự biến thiên, phân bố trung bình 
trên Trái Đất, sự biến đổi điển hình theo chiều cao của chúng. 

Cả ba quá trình hình thành khí hậu này tương tác với nhau. Chẳng hạn, chế độ nhiệt của 
mặt trải dưới chịu ảnh hưởng của lượng mây do nó ngăn cản thông lượng trực xạ mặt trời. Sự 
hình thành mây là một trong những khâu của tuần hoàn ẩm. Nhưng chính sự hình thành mây 
cũng phụ thuộc vào điều kiện của mặt trải dưới và khí quyển, phụ thuộc vào bình lưu nhiệt, 
nghĩa là phụ thuộc vào hoàn lưu chung khí quyển. Mặt khác, hoàn lưu chung khí quyển tạo 
nên sự vận chuyển độ ẩm và lượng mây. Chính vì vậy mà ảnh hưởng đến tuần hoàn ẩm và 
qua đó ảnh hưởng đến điều kiện nhiệt. Trong thực tế ta thường xuyên quan sát thấy ảnh 
hưởng qua lại của cả ba quá trình hình thành khí hậu này. 

Vì vậy, chế độ của mỗi yếu tố khí hậu là kết quả của sự tác động đồng thời của tất cả ba 
quá trình hình thành khí hậu. 

Sự phân bố tổng lượng giáng thuỷ trên Trái Đất là kết quả trực tiếp của tuần hoàn ẩm vì 
sự hình thành giáng thuỷ là một trong những khâu của chu trình này. Như vậy là sự hình 
thành giáng thuỷ phụ thuộc vào vị trí của nguồn ẩm (trước hết là vị trí của các đại dương) 
tương ứng với địa phương nào đó và phụ thuộc vào những khâu khác của hoàn lưu ẩm như sự 
bốc hơi, dòng chảy, khuếch tán rối của hơi nước ngưng kết. Chế độ giáng thuỷ cũng còn phụ 
thuộc vào điều kiện nhiệt của mặt trải dưới và của khí quyển do các quá trình hình thành nhiệt 
tạo nên. Độ bốc hơi phụ thuộc vào điều kiện nhiệt này. Những điều kiện nhiệt xác định sự dẫn 
tới trạng thái bão hoà và lượng ẩm cực đại của không khí trong trạng thái bão hoà và như vậy 
là xác định cả độ nước của mây; chúng cũng xác định vị trí mực hình thành và băng kết của 
mây, suy cho cùng là xác định sự hình thành giáng thuỷ. 

Mặt khác, lượng ẩm và chế độ nhiệt lại chịu ảnh hưởng của tuần hoàn ẩm và nhiệt trong 
quá trình hoàn lưu chung khí quyển. Như vậy, hoàn lưu chung khí quyển cũng tham gia vào 
việc hình thành chế độ khí hậu chung của giáng thuỷ. 

Tóm lại, cả tuần hoàn ẩm, tuần hoàn nhiệt và hoàn lưu chung khí quyển đều tham gia vào 
việc phân bố giáng thuỷ trên Trái Đất. 
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Chính do mối liên quan qua lại giữa nguyên nhân và kết quả phức tạp đó nên rất khó 
chọn trình tự thuận lợi nhất khi nghiên cứu các quá trình khí quyển. Với trình tự bất kỳ ta 
cũng không thể xét chúng một cách đồng thời mà phải xét thứ tự. Nhưng thường khi giải thích 
quá trình nào đó phải dẫn ra những quá trình khác mà ở các phần sau mới nói tới. 

8.1.2 Những nhân tố địa lý của khí hậu 

Những quá trình hình thành khí hậu phát triển trong những điều kiện địa lý cụ thể trên 
Trái Đất. Hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng đến cả ba quá trình hình thành khí hậu mô tả ở mục 
8.1.1. Những quá trình hình thành khí hậu ở miền vĩ độ thấp, vĩ độ cao, trên lục địa và biển, ở 
vùng đồng bằng, ở miền núi xảy ra khác nhau, nghĩa là chúng có đặc tính địa lý riêng. 

Chính vì vậy, ngay cả những đặc trưng khí hậu và sự phân bố của chúng cũng phụ thuộc 
vào nhân tố địa lý. Khi xét chế độ nhiều năm của bức xạ, nhiệt độ, độ ẩm, gió ở những 
chương trên, ta thường nói tới tác động địa lý đối với biến trình ngày và năm, sự biến thiên 
không có chu kỳ và sự phân bố theo thời gian của chúng. Để tổng kết, ở đây nêu lên những 
nhân tố địa lý của khí hậu và những hậu quả chính của chúng. 

Những nhân tố địa lý chính của khí hậu là: vĩ độ địa lý, độ cao trên mực biển, sự phân bố 
đại dương và lục địa trên Trái Đất, địa hình của bề mặt lục địa, các dòng biển, lớp phủ thực 
vật, lớp phủ tuyết và băng. Hoạt động của con người thông qua việc biến đổi những nhân tố 
địa lý nào đó đóng vai trò đặc biệt và trong giới hạn nào đó nó ảnh hưởng đến quá trình hình 
thành khí hậu và cũng do đó ảnh hưởng đến khí hậu. 

Vĩ độ địa lý 

Vĩ độ địa lý là nhân tố địa lý số một và rất quan trọng của khí hậu. Bức xạ mặt trời tới 
giới hạn trên của khí quyển phụ thuộc rất nhiều vào vĩ độ địa lý vì nó quy định độ cao của mặt 
trời buổi trưa và thời gian chiếu sáng vào thời gian nhất định trong năm. Bức xạ hấp thụ phân 
bố phức tạp hơn nhiều do phụ thuộc vào độ mây, albedo của mặt đất và độ trong suốt của 
không khí. Tuy nhiên, sự phân bố bức xạ cũng vẫn có tính địa đới nhất định. 

Cũng do nguyên nhân đó mà về cơ bản sự phân bố của nhiệt độ không khí cũng có tính 
địa đới. Thực ra, sự phân bố nhiệt độ không chỉ phụ thuộc vào bức xạ hấp thụ mà còn phụ 
thuộc vào điều kiện hoàn lưu khí quyển. Nhưng ngay hoàn lưu chung cũng có tính địa đới vì 
bản thân hoàn lưu chung khí quyển cũng phụ thuộc vào tính địa đới của sự phân bố nhiệt độ. 
Nhân đây nhắc lại là nhân tố thuần tuý động học của hoàn lưu chung khí quyển như lực 
Coriolis, cũng phụ thuộc vào vĩ độ địa lý. 

Tính địa đới trong sự phân bố của nhiệt độ dẫn tới tính địa đới của các yếu tố khí hậu 
khác, tính địa đới này không hoàn toàn rõ rệt nhưng cũng là cơ sở của sự phân bố các yếu tố 
này trên mặt đất. Ảnh hưởng của vĩ độ địa lý đến sự phân bố các yếu tố khí tượng theo chiều 
cao càng thể hiện rõ khi ảnh hưởng của những nhân tố khác của khí hậu có liên quan tới mặt 
đất ít biểu hiện rõ. Như vậy là khí hậu những tầng cao khí quyển có tính địa đới rõ hơn ở mặt 
đất. 

Độ cao trên mực biển 
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Độ cao trên mực biển cũng là một nhân tố khí hậu. Theo chiều cao khí áp giảm, bức xạ 
mặt trời, bức xạ hữu hiệu tăng, nhiệt độ thường giảm, biên độ biến trình ngày của nhiệt độ 
cũng giảm, độ ẩm giảm, còn gió thì biến đổi về tốc độ và hướng tương đối phức tạp. Những 
sự biến đổi này xảy ra trong khí quyển tự do, nhưng chúng cũng xảy ra ở vùng núi tuy có 
nhiễu động ít nhiều (do gần mặt đất). Ở vùng núi lượng mây và lượng giáng thuỷ cũng biến 
đổi đặc biệt. Lượng giáng thuỷ thông thường ban đầu tăng theo chiều cao địa phương, song từ 
mực nào đó sẽ giảm. Kết quả là ở vùng núi hình thành đới khí hậu theo chiều cao. 

Tóm lại, ở vùng núi những điều kiện khí hậu có thể khác nhau tuỳ thuộc vào độ cao của 
địa phương. Sự biến đổi theo chiều cao xảy ra mạnh mẽ hơn theo chiều nằm ngang – theo vĩ 
độ. 

Tính địa đới của khí hậu theo chiều cao 

Nhận những điều kiện đã trình bày ở mục trên, ta sơ bộ xét tính địa đới thẳng đứng của 
khí hậu hay tính địa đới của khí hậu theo chiều cao. Thực chất của hiện tượng này là ở vùng 
núi sự biến động theo chiều cao của các yếu tố khí tượng gây nên sự biến đổi mạnh mẽ của 
toàn bộ tập hợp những điều kiện khí hậu. Ở vùng núi thường có những đới hay vành đai khí 
hậu nằm thứ tự tương ứng với sự biến đổi của thực vật (sự thay thế của các đới khí hậu theo vĩ 
độ), song có điểm khác là sự biến đổi theo chiều nằm ngang xảy ra trên khoảng cách chừng 
vài nghìn kilômét thì ở vùng núi chỉ cần độ cao chênh lệch khoảng vài kilômet. 

Khi đó những loại thực vật ở vùng núi thay đổi theo thứ tự sau: Đầu tiên là rừng cây lá to, 
nhưng ở vùng khí hậu khô rừng cây lá to không phải bắt đầu ngay từ chân núi mà ở độ cao 
nào đó. Ở đây nhiệt độ giảm còn giáng thuỷ tăng đến mức đủ để cho cây gỗ mọc. Sau đó là 
rừng cây lá nhọn, bụi rậm, thực vật vùng núi, cỏ và bụi rậm có gai. Tiếp nữa, ngoài giới hạn 
băng tuyết là đới băng tuyết vĩnh cửu. 

Giới hạn trên của rừng ở vùng có khí hậu lục địa nằm cao hơn vùng có khí hậu biển ẩm 
ướt. Ở miền xích đạo giới hạn đó nằm ở khoảng 3800m. Ở những vùng khô hạn cận nhiệt đới 
giới hạn này nằm cao hơn 4500m. Nhưng từ miền ôn đới đến miền cực, rừng cây hạ thấp 
xuống rất nhanh, sự phát triển của rừng bị hạn chế bởi nhiệt độ trung bình tháng 1 (khoảng 10 
– 12o). Dễ hiểu là vùng đài nguyên nói chung không có rừng. Toàn bộ sự thay đổi của các đới 
khí hậu theo chiều cao ở vùng ngoài vành đai cực biểu hiện ở sự thay thế của đới đài nguyên 
sang đới băng giá vĩnh cửu. 

Giới hạn trồng cây ở vùng núi gần trùng với giới hạn của rừng. Ở vùng có khí hậu lục địa 
khô hạn, giới hạn này ở cao hơn vùng có khí hậu biển. Ở miền ôn đới giới hạn này khoảng 
1500m, ở miền nhiệt đới và cận nhiệt đới cây trồng mọc đến độ cao khoảng 4000m, đối với 
cao nguyên Tây Tạng thậm chí cao hơn 4600m. 

Một điều đáng chú ý là trong sự thay thế của các đới khí hậu, những quy luật chung của 
khí hậu đặc trưng cho vĩ độ địa lý của vùng núi nào đó vẫn đúng. Ví dụ như ở cao hơn giới 
hạn băng tuyết, miền nhiệt đới, biên độ năm của nhiệt độ vẫn nhỏ, do đó khí hậu ở đó không 
hoàn toàn giống với khí hậu ở miền cực. 

 

Sự phân bố lục địa và biển 
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Sự phân bố lục địa và biển là một nhân tố ảnh hưởng lớn đối với khí hậu. Do sự phân 
bố của lục địa và biển nên có sự phân chia khí hậu thành khí hậu biển và lục địa. 

Khi nghiên cứu sự phân bố nhiệt, lượng giáng thuỷ và các yếu tố khác trên mặt đất ở các 
chương trước ta nhận thấy là tính địa đới của các đặc trưng khí hậu này thường bị nhiễu động 
hay bị mờ đi do ảnh hưởng của sự phân bố không đồng đều của lục địa và biển. Ở Nam Bán 
Cầu, phần lớn diện tích là đại dương còn sự phân bố của lục địa có tính đối xứng hơn so với ở 
Bắc Bán Cầu, tính địa đới trong sự phân bố của nhiệt độ, khí áp, gió biểu hiện rõ hơn. 

Những trung tâm hoạt động của khí quyển trên bản đồ trung bình nhiều năm có mối liên 
quan rõ rệt với sự phân bố lục địa và biển. Đới cao áp cận nhiệt mùa hè bị chia cắt bởi lục địa 
nóng hơn. Ở miền ôn đới trên lục địa khí áp cao và khí áp thấp mùa hè chiếm ưu thế biểu hiện 
rõ. Điều này làm cho hệ thống hoàn lưu khí quyển và như vậy cả điều kiện khí hậu trên Trái 
Đất trở nên phức tạp hơn.  

Bản thân vị trí của địa phương tương ứng với bờ biển cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chế 
độ nhiệt độ (cũng như đến độ ẩm, độ mây và giáng thuỷ), vì vậy cũng xác định mức độ lục địa 
của khí hậu. Nhưng cũng cần phải nhớ là tính lục địa của khí hậu không những phụ thuộc vào 
khoảng cách đối với biển mà còn phụ thuộc vào những điều kiện hoàn lưu chung của khí 
quyển gây nên sự vận chuyển của những khối khí biển vào sâu trong lục địa (hay khối khí lục 
địa ra biển) hay ngược lại.  

Địa hình 

Địa hình gây tác động đáng kể đối với khí hậu. Điều kiện khí hậu ở vùng núi không 
những phụ thuộc nhiều vào độ cao của địa phương so với mực biển mà còn chịu ảnh hưởng 
của độ cao, hướng của những dãy núi, phương vị của sườn đối với hướng chiếu sáng và 
hướng gió thịnh hành, chiều rộng của thung lũng và độ nghiêng của sườn.v.v... 

Như trên đã nói, những dòng khí có thể bị các dãy núi cản lại, làm lệch hướng và làm 
front biến dạng. Tốc độ của các dòng khí thường biến đổi ở những khe hẻm giữa các dãy núi. 
Ở vùng núi thường xuất hiện những hệ thống hoàn lưu địa phương, gió núi thung lũng, gió 
băng. 

Trên các sườn có phương vị khác nhau thường hình thành những chế độ nhiệt khác nhau. 
Hình dạng của địa hình còn gây ảnh hưởng cả đối với biến trình ngày của nhiệt độ. Khi cản sự 
vận chuyển của khối khí nóng và lạnh, núi gây nên sự phân chia rất rõ trong sự phân bố nhiệt 
độ trên phạm vi lớn. 

Do những dòng khí vượt qua các dãy núi nên ở trên sườn đón gió lượng mây và lượng 
giáng thuỷ tăng. Ngược lại, ở trên sườn khuất gió xảy ra những quá trình phơn, nhiệt độ tăng, 
độ ẩm giảm và lượng mây giảm. Trên những sườn núi bị đốt nóng, đối lưu phát triển mạnh, 
do đó quá trình hình thành mây cũng xảy ra mạnh mẽ hơn. Ở vùng núi thường xuất hiện 
những nhiễu động sóng trong các dòng khí và những dạng mây đặc biệt. 

Rất nhiều hiện tượng như đã kể trên thường thể hiện rõ cả trong chế độ nhiều năm của 
khí hậu vùng núi và các vùng lân cận. 

Dòng biển 
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Dòng biển tạo nên sự khác biệt rất rõ trong chế độ nhiệt của mặt biển và do đó ảnh hưởng 
đến sự phân bố của nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyển. 

Sự ổn định của những dòng biển làm cho ảnh hưởng của chúng đối với không khí trở nên 
có ý nghĩa khí hậu. Bản đồ chuẩn sai nhiệt độ thể hiện rõ ảnh hưởng khác biệt của dòng biển 
nóng Gơnstrim đến khí hậu phía đông của Đại Tây Dương và Tây Âu. Những dòng biển lạnh 
cũng thể hiện rõ ở trên bản đồ nhiệt độ không khí thông qua những lưỡi lạnh hướng về phía vĩ 
độ thấp, những dạng nhiễu động của các đường đẳng nhiệt. 

Trên những vùng có dòng biển lạnh tần suất của sương mù tăng, điều này thấy rõ ở 
Niufaunđơlen, nơi không khí thường chuyển động từ dòng biển nóng Gơnstrim sang dòng 
biển lạnh Labrado. Trên vùng biển lạnh thuộc miền tín phong hiện tượng đối lưu không phát 
triển, lượng mây giảm rõ rệt. Đó là một nhân tố đảm bảo sự tồn tại của các vùng sa mạc gần 
bờ. 

Lớp phủ thực vật và lớp tuyết phủ 

Khi nói về nhiệt độ của thổ nhưỡng và không khí ta đã nhắc đến ảnh hưởng của lớp phủ 
thực vật và lớp tuyết phủ. Lớp phủ thực vật tương đối dày làm giảm biên độ ngày và giá trị 
trung bình của nhiệt độ thổ nhưỡng. Như vậy, lớp phủ thực vật cũng làm giảm biên độ của 
nhiệt độ không khí. Rừng gây ảnh hưởng phức tạp đặc biệt và đáng kể hơn đối với khí hậu. 
Rất có thể rừng tăng lượng giáng thuỷ vì tăng độ gồ ghề của mặt đệm dưới các dòng khí. 

Tuy nhiên ảnh hưởng của lớp phủ thực vật chủ yếu có giá trị về mặt vi khí hậu vì phần 
lớn ảnh hưởng này chỉ có tác động đối với lớp không khí gần mặt đất và chỉ biến đổi trên 
phạm vi nhỏ. 

Lớp tuyết phủ và lớp băng phủ giảm sự mất nhiệt của thổ nhưỡng và dao động nhiệt độ. 
Nhưng bản thân bề mặt tuyết phủ cũng phản hồi bức xạ mặt trời ban ngày và lạnh đi ban đêm 
rất mạnh. Vì vậy, nó cũng làm cho lớp không khí nằm trên lạnh đi. Vào mùa xuân, khi tan lớp 
tuyết phủ thu một lượng nhiệt rất lớn từ không khí, vì vậy không khí trên lớp tuyết phủ đang 
tan có nhiệt độ gần bằng 0oC. Trên lớp tuyết phủ vĩnh cửu của miền cực, thậm chí mùa hè 
cũng thường có hiện tượng nghịch nhiệt hay đẳng nhiệt. 

Lớp tuyết phủ đang tan làm tăng lượng ẩm cho thổ nhưỡng và chính vì vậy nó có một ý 
nghĩa rất lớn đối với chế độ khí hậu vào mùa nóng. Albedo rất lớn của lớp tuyết phủ làm tăng 
tán xạ và do đó tăng lượng tổng xạ và độ chiếu sáng.  

8.1.3   Hoạt động của con người 

Nói một cách chính xác thì hoạt động của con người không thuộc về nhân tố địa lý khí 
hậu. Con người chỉ tác động lên khí hậu qua hoạt động nông nghiệp. Qua quá trình hàng 
nghìn năm, hoạt động nông nghiệp của con người phải được coi là những hoạt động khí hậu 
không kể đến tác động tốt hay xấu đối với khí hậu của các hoạt động này. Thực tế, tác động 
này phần lớn gây tác hại đối với khí hậu ngay cả trong quan điểm kinh tế. Việc đốn rừng khai 
hoang không hợp lý, việc xây dựng các thành phố và các xí nghiệp không tính đến những điều 
đó làm cho điều kiện khí hậu xấu đi. Đến nay, tuy khí hậu vẫn bị làm hại, vấn đề cải tạo khí 
hậu một cách có ý thức mới được đặt ra. 
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Ở đây ta chỉ nói đến vi khí hậu vì hiện nay trong thực tế chỉ mới có thể cải tạo vi khí hậu 
mà thôi. Biện pháp thực tế để cải tạo khí hậu là tác động nhân tố địa lý của vi khí hậu như tác 
động lên lớp phủ thực vật trồng rừng riêng lẻ và những dải rừng phòng hộ riêng. Việc tưới 
nước cho đồng ruộng tất nhiên không phải để biến đổi khí hậu nhưng cũng làm cho khí hậu 
tốt hơn. Những hồ chứa nước nhân tạo lớn cũng gây ảnh hưởng đối với vi khí hậu tương tự 
như hồ thiên nhiên lớn, tuy nhiên không phải bao giờ ảnh hưởng đó cũng phù hợp với ý muốn 
của con người. Hiện nay, tác động nhân tạo đến khí hậu nói chung, với nghĩa rộng của danh 
từ này, còn là vấn đề tương lai, cũng có thể tương lai đó không xa. 

8.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU 

8.2.1   Các phương pháp phân loại khí hậu 

Các quá trình hình thành khí hậu tác động trong các hoàn cảnh địa lý khác nhau tạo nên 
rất nhiều điều kiện khí hậu khác biệt. Tuy nhiên, sự phân bố của từng đặc trưng khí hậu như 
nhiệt độ trung bình của không khí, tổng lượng giáng thuỷ v.v... có những quy luật địa lý nhất 
định như phụ thuộc vào vĩ độ, tính lục địa của địa phương, địa hình v.v... Rõ ràng là các loại 
khí hậu, nghĩa là tập hợp của các đặc trưng này trong giới hạn đã chọn nào đó sẽ phân bố trên 
Trái Đất một cách có sắp xếp, phụ thuộc vào những nhân tố đó chứ không thể phân bố hỗn 
loạn. Để có thể phân định rõ những điều kiện khí hậu đa dạng trên Trái Đất, ta cần phân loại 
khí hậu và nghiên cứu sự phân bố của chúng. Nói một cách khác, cần phải phân loại khí hậu 
và phân vùng khí hậu trên cơ sở phân loại này. 

Trên cơ sở những kiến thức đã biết từ những chương trước ta có thể nói là sự phân bố của 
khí hậu ít nhiều có tính địa đới, tuy tính địa đới này bị phá vỡ nhiều do ảnh hưởng của các yếu 
tố phi địa đới. 

Hiện nay có nhiều phương pháp phân loại khí hậu cho toàn Trái Đất cũng như cho từng 
khu vực. Khi phân loại khí hậu, các tác giả đã xuất phát từ các chỉ tiêu khác nhau. Ở đây chỉ 
trình bày hai phương pháp phân loại và phân vùng cho Trái Đất có giá trị khoa học và thực 
tiễn lớn. 

8.2.2   Phương pháp phân loại khí hậu của Côpen 

Phương pháp phân loại khí hậu Trái Đất do Côpen đề xướng từ lâu đặc biệt được phổ 
biến và đã được hoàn chỉnh lại nhiều lần (Hình 8.1 a – b). 

Côpen phân loại khí hậu theo chế độ nhiệt và mức độ tưới ẩm. Ông phân chia mặt Trái 
Đất ra thành 8 đới khí hậu (kể cả hai vùng cận cực).  

Đới khí hậu nhiệt đới nóng ẩm biểu thị bằng chữ A và nằm ở hai phía xích đạo có đặc 
điểm là không có mùa đông. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất lớn hơn 18oC còn tổng 
lượng giáng thuỷ năm bằng hay lớn hơn 750mm. Trong đới này phân biệt hai loại khí hậu là 
khí hậu miền nhiệt đới ẩm (Al) và khí hậu nhiệt đới gió mùa (Am), nhiệt đới ẩm và khô.  

Về hai phía của đới nhiệt đới là hai đới khí hậu khô B bao quanh Trái Đất với những 
đoạn đứt. Trong các đới này mưa ít còn bốc hơi khả năng rất lớn do nhiệt độ cao. Giới hạn 
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của các đới này xác định bởi những tương quan giữa nhiệt độ trung bình hàng năm toC và 
tổng lượng giáng thuỷ hàng năm r tính bằng cm khi giáng thủy mùa đông thịnh hành r không 
lớn hơn 2t, khi giáng thuỷ mùa hè thịnh hành r không lớn hơn 2(t+14), khi có độ tưới ẩm điều 
hoà, r không lớn hơn 2(t+7). Ta gọi những giá trị r này là giới hạn khô. Năm r = t+7 với độ 
tưới ẩm điều hoà và r = t+14 với giáng thuỷ mùa hè. Sa mạc và thảo nguyên vùng nhiệt đới 
cũng như ở những vĩ độ phía nam thuộc vùng ôn đới (thảo nguyên và sa mạc Liên Xô, Mông 
Cổ v.v...) cũng thuộc đới khí hậu khô. 

 

Hình 8.1a  
Phân bố các khu vực khí hậu  (Kôpen) 

Kế cận các đới khí hậu khô là hai đới có khí hậu ôn hoà, không có lớp tuyết phủ thường 
xuyên. Kể từ phía xích đạo, mỗi đới được giới hạn bằng đường đẳng nhiệt  – 3oC của tháng 
lạnh nhất. 

Khí hậu của các đới khô chia làm hai loại theo lượng giáng thuỷ; khí hậu thảo nguyên BS 
và khí hậu sa mạc BW. Giới hạn giữa chúng là tổng lượng giáng thuỷ.  

Giáng thuỷ trong khí hậu ôn hoà lớn hơn giới hạn khô đưa ra ở trên. Chẳng hạn khí hậu 
miền Tây Âu (không kể bán đảo Scanđinavơ), miền Địa Trung Hải, miền Bắc Trung Quốc, 
các bang miền đông nam Hoa Kỳ thuộc loại khí hậu ẩm và mùa đông lạnh khô (C) này. 
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Hình 8.1b  
(tiếp hình 8.1a) 

Nhóm khí hậu C phân ra 3 loại: Cw – khí hậu ôn hoà với mùa đông khô, Cs – khí hậu ôn 
hoà với mùa hè khô (khí hậu Địa Trung Hải), Cf – khí hậu ôn hoà với sự tưới ẩm điều hoà, cận 
nhiệt ẩm Cfa. 

Tiếp nữa, trên các lục địa Bắc Bán Cầu có đới khí hậu ẩm với mùa đông rất lạnh D với 
lớp tuyết phủ bền vững vào mùa đông. Giới hạn của đới khí hậu này ở phía Nam, còn ở miền 
bắc là đường đẳng nhiệt 10oC của tháng lạnh nhất trùng với giới hạn phía bắc của rừng. Song 
giáng thuỷ trong loại khí hậu này có tổng lượng lớn hơn giới hạn khô. Đó là khí hậu của đới 
rừng. Trong đó phân biệt hai loại khí hậu: Dw với mùa đông khô (loại ngoại Baican giữa lục 
địa Châu Á trong khu vực cao áp mùa đông) và Df với sự tưới ẩm điều hoà, ở đây còn ảnh 
hưởng tương đối mạnh của đại dương. 

Ở Nam Bán Cầu không có loại khí hậu này vì không có lục địa rộng lớn ở những vĩ độ 
tương ứng. 

Cuối cùng là hai vùng có khí hậu cực E, chúng được giới hạn bằng đường đẳng nhiệt 
10oC của tháng nóng nhất. Ở đây cũng có hai loại khí hậu: khí hậu đài nguyên ET, khí hậu 
này hầu như không quan sát thấy trên lục địa Nam Bán Cầu nếu như không kể vùng đất lửa, 
đất Grâyêm và một số đảo kế cận Nam Cực, tuy nhiên nó biểu hiện rõ ở miền bắc của các lục 
địa Bắc Bán Cầu và nhiều đảo ở Bắc Băng Dương, và khí hậu băng tuyết vĩnh cửu với nhiệt 
độ trung bình của tháng nóng nhất không vượt quá 0oC (vùng Bắc Băng Dương, hầu như toàn 
thể lục địa Nam Cực). 
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Côpen cũng xếp khí hậu vùng núi cao ở các vĩ độ ôn đới và vĩ độ thấp vào loại khí hậu 
cực này. 

Côpen còn chia 11 loại khí hậu đã nói trên thành những loại phụ theo các đặc điểm khác 
biệt hơn nữa trong chế độ nhiệt độ và giáng thuỷ. 

Trong phương pháp phân loại khí hậu của Côpen ta thấy rõ mối liên quan giữa khí hậu 
với các loại cảnh quan. Vì vậy, L.S. Béc đề nghị khi phân loại khí hậu cần xuất phát từ 
phương pháp phân loại các đới cảnh quan địa lý trên lục địa. Vì khí hậu là một trong những 
yếu tố xác định của cảnh quan địa lý nên theo Béc, các đới khí hậu nói chung trùng với các 
cảnh quan địa lý mặc dù có những đặc điểm không phù hợp. Khi đó, giới hạn của các đới khí 
hậu không phải xác định bởi trị số của các yếu tố khí tượng mà theo những đặc trưng lớn nhất 
của cảnh quan, kể cả khí hậu cũng như thực vật, thổ nhưỡng v.v... do khí hậu xác định. 

Béc phân ra 11 loại khí hậu vùng đất thấp và 6 loại khí hậu cao nguyên cao. Tính địa đới 
của khí hậu theo chiều thẳng đứng ở vùng núi được nghiên cứu riêng. 

Trong hệ thống các loại khí hậu phân theo phương pháp của Béc, nhiều loại khí hậu trùng 
với những loại khí hậu theo phương pháp phân loại của Côpen. Nhưng Béc không xuất phát 
từ những tiêu chuẩn đã chọn trước có liên quan với chế độ của các yếu tố khí tượng. Vì vậy, 
những trị số đặc trưng cho các đới khí hậu của ông trong nhiều trường hợp còn chưa được xác 
định, hơn nữa một số đới quá lớn theo chiều dọc và do đó các yếu tố khí hậu biến đổi trong 
những giới hạn quá lớn. 

8.2.3   Phương pháp phân vùng khí hậu của Alisôp.B.P 

B.P.Alisôp đề nghị chia các đới và các khu vực khí hậu xuất phát từ những điều kiện của 
hoàn lưu chung khí quyển (Hình 8.2). 

Ông chia bảy đới khí hậu chủ yếu là: 1 – Đới xích đạo, 2 – Đới cận xích đạo, 3 –  Nhiệt 
đới, 4 – Cận nhiệt đới, 5 – Ôn đới; 6 – Cận cực; 7 – Cực đới Bắc Băng Dương (ở Nam Bán Cầu 
là khối khí Nam Băng Dương). 

Giữa các đới này Alisôp phân biệt 6 đới chuyển tiếp, 3 đới ở mỗi bán cầu được đặc trưng 
bởi sự thay đổi theo mùa của các khối khí thịnh hành. Đó là hai đới khí hậu gió mùa (khí hậu 
xích đạo) trong đó vào mùa hè thịnh hành không khí xích đạo, còn mùa đông là không khí 
nhiệt đới; hai đới cận nhiệt trong đó mùa hè không khí nhiệt đới còn mùa đông không khí cực 
thịnh hành; đới cận cực Bắc Băng Dương hay cận cực Nam Băng Dương mùa hè không khí 
cực còn mùa đông không khí Bắc Băng Dương hay không khí Nam Băng Dương thịnh hành. 
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Hình 8.2 
Phân vùng khí hậu thế giới của Alisop 
1 – Đới xích đạo, 
2 – Đới cận xích đạo 
3 –  Nhiệt đới, 
4 – Cận nhiệt đới 
5 – Ôn đới 
6 – Cận cực 
7 – Cực đới 

Giới hạn của các đới được xác định bởi vị trí trung bình của các front khí hậu. Chẳng hạn 
như đới nhiệt đới nằm giữa vị trí mùa hè của front nhiệt đới và vị trí mùa đông của front cực, 
vì vậy mùa đông đới này nằm dưới tác động thịnh hành của không khí cực còn mùa hè – 
không khí nhiệt đới. Giới hạn của các đới khác cũng được xác định tương tự. 

Trong mỗi đới khí hậu phân biệt bốn loại khí hậu chủ yếu: khí hậu lục địa, khí hậu đại 
dương, khí hậu bờ phía tây và khí hậu bờ phía đông đại dương. Sự khác biệt giữa khí hậu lục 
địa và biển chủ yếu gây nên do những sự khác biệt trong các tính chất của mặt trải dưới; trong 
trường hợp đầu những tính chất này tạo nên do không khí lục địa, trong trường hợp thứ hai do 
các khối khí biển. Sự khác biệt giữa khí hậu bờ tây và khí hậu bờ đông của lục địa phần lớn 
liên quan với những sự khác biệt trong điều kiện hoàn lưu khí quyển và một phần liên quan 
với sự phân bố của các dòng biển.  

8.3 CÁC ĐỚI VÀ CÁC VÙNG KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 

Phương pháp phân loại bất kỳ thậm chí chi tiết cũng phải đơn giản hoá sự đa dạng của 
khí hậu Trái Đất. Hơn nữa, không thể đặc tả những loại khí hậu này trong bản trình bày ngắn 
với một số ít ví dụ. Ở đây chỉ nêu lên những đặc điểm địa lý qui mô lớn chủ yếu của khí hậu 
theo phân vùng khí hậu của Alisôp. 

B.P.Alisôp chia khí hậu miền nhiệt đới thành ba loại: khí hậu xích đạo, khí hậu gió mùa 
nhiệt đới (cận xích đạo) và khí hậu tín phong với sự biến dạng trên lục địa (khí hậu sa mạc 
nhiệt đới).  
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8.3.1   Khí hậu miền nhiệt đới 

Ở những vĩ độ gần xích đạo (đến 5 – 10oC ở mỗi bán cầu) thông lượng bức xạ ít biến đổi 
trong một năm, chế độ nhiệt độ rất điều hoà. Ở trên biển cũng như trên lục địa, nhiệt độ trung 
bình nhiều năm của mọi tháng biến đổi trong giới hạn từ 24oC đến 28oC. Biên độ hàng năm 
của nhiệt độ có thể không lớn hơn một độ và thường không vượt quá 5oC. Dĩ nhiên, theo 
chiều cao nhiệt độ giảm song biên độ năm vẫn nhỏ. Ví dụ Manaosơ thuộc Bơrêdin (3,1oS, 
60,0oW) nhiệt độ trung bình tháng 9 là 28,2oC, tháng 3 26,5oC, biên độ năm là 1,7oC. Ở Kitô 
thuộc Equađo ở ngay trên xích đạo (0,2oS, 78,5oE) trên độ cao 2.850m nhiệt độ trung bình 
tháng 9 là12,7oC còn 5 tháng khác là 12,5oC; biên độ năm chỉ 0,2oC.  

Biên độ nhiệt độ ngày trong loại khí hậu này khoảng 10 – 15oC. Do độ ẩm không khí cao, 
bức xạ nghịch lớn, nhiệt độ không thể giảm nhanh, thậm chí vào những đêm quang đãng. 
Nhiệt độ tối cao ít khi vượt quá 35oC, còn nhiệt độ tối thấp thường nhỏ hơn 20oC (tất nhiên là 
trên mực biển và ở miền thấp). Độ bốc hơi lớn, vì vậy độ ẩm tuyệt đối lớn (có thể vượt quá 
30g/cm3). Độ ẩm tương đối cũng lớn, thậm chí cao hơn 70% vào những tháng khô nhất. Có 
những nơi chẳng hạn như cửa sông Amazôn, độ ẩm tương đối trung bình năm lớn hơn 90%. 

Giáng thuỷ trong loại khí hậu này có tổng lượng lớn và có đặc tính rào thường kèm theo 
dông. Phần lớn giáng thuỷ rơi trong dải hội tụ nhiệt đới. Trên biển, giáng thuỷ không có 
cường độ mạnh và tần suất lớn như trên lục địa. 

Nói chung, trong đới này tổng lượng giáng thuỷ năm từ 1000 – 3000mm. Song ở nhiều 
nơi chẳng hạn như ở vùng núi Inđônêsia và Nam Phi tổng lượng này lớn hơn 6000mm. Ở 
Đêbunze dưới chân núi Camêrun (4,1oN, 9,0oE) mưa rơi 9470mm trong một năm. 

Trong đại bộ phận các vùng thuộc đới này giáng thuỷ trong một năm phân bố ít nhiều 
điều hoà; trên lục địa đó là khu vực rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, Châu Phi, Inđônêsia.  

Tuy nhiên, ngay gần xích đạo cũng có những khu vực lượng giáng thuỷ trong 1 năm phân 
bố không đều. Chẳng hạn như ở Manao từ tháng 6 đến tháng 10, nghĩa là vào mùa đông, 
lượng giáng thuỷ chỉ có 400mm, còn từ tháng 12 đến tháng 9 là 1320mm, tổng lượng giáng 
thuỷ năm là 2060mm. Biến trình giáng thuỷ ở Librơvin ở ngay xích đạo (0,4oN, 9,6oE) còn rõ 
nét hơn. Ở đây, trong những tháng từ tháng 10 đến hết tháng 5 lượng giáng thuỷ mỗi tháng 
khoảng 200 đến 380mm, còn vào tháng 6 và tháng 7 mỗi tháng chỉ 5mm. Biến trình năm của 
giáng thuỷ này là do ở nhiều khu vực, thậm chí sát ngay xích đạo hoàn lưu khí quyển có đặc 
tính gió mùa. Sự dịch chuyển của dải hội tụ nhiệt đới từ xích đạo về phía những vĩ độ cao hơn 
vào mùa hè Bắc Bán Cầu gây nên ở xích đạo thời kỳ khô, còn dải hội tụ nhiệt đới trở về xích 
đạo gây nên ở đây thời kỳ mưa. 

Trên đại dương thuộc miền xích đạo, thậm chí có các khu vực khô hạn. Ví dụ như đảo 
Môđen ở Pôlinhêzi (0,4oN, 155,0oE) tổng lượng giáng thuỷ này quá nhỏ nếu ta biết nhiệt độ 
trung bình tháng ở đó khoảng 29oC. Từ tháng 9 đến tháng 12 tổng lượng giáng thuỷ tháng 
trên đảo Mônđen từ 20 đến 25mm. Điều đó là do dải hội tụ nhiệt đới quanh năm ở khu vực 
đại dương này nằm ở Bắc Bán Cầu, không tới xích đạo và quanh năm đảo Mônđen nằm 
trong phạm vi tác động của tín phong đông nam. 
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8.3.1.1. Khí hậu nhiệt đới (cận xích đạo) 

Ở một số khu vực thuộc đại dương nhiệt đới như Ấn Độ Dương và miền Tây Thái Bình 
Dương cũng như miền Nam Á và ở vùng nhiệt đới thuộc châu Phi và Nam Mỹ, chế độ gió 
mùa nhiệt đới chiếm ưu thế. Dải hội tụ nhiệt đới cùng với dải thấp áp xích đạo di chuyển qua 
các khu vực này hai lần trong một năm – từ phía nam lên phía bắc và từ phía bắc xuống phía 
nam. Vì vậy, mùa đông ở đây thịnh hành gió đông (tín phong) và vào mùa hè chuyển biến 
thành gió tây. Nói một cách khác, ở đây có sự thay thế của gió mùa mùa đông và gió mùa 
mùa hè. Biến trình năm của khí hậu khác với loại tín phong. Theo Alisôp, loại khí hậu này gọi 
là khí hậu cận xích đạo. 

Ở đây, ngoài sự thay thế theo mùa ít nhiều đột ngột của các dòng không khí thịnh hành, 
không khí nhiệt đới cũng được thay thế bởi không khí xích đạo từ mùa đông sang mùa hè.  

Nhiệt độ không khí trong đới nhiệt đới gió mùa trên đại dương cũng cao và có biên độ 
năm nhỏ như trong khí hậu xích đạo. Trên lục địa, biên độ năm của nhiệt độ lớn hơn và tăng 
theo vĩ độ. Điều đó đặc biệt biểu hiện rõ ở miền Nam Á, nơi hoàn lưu gió mùa nhiệt đới tiến 
xa nhất lên phía bắc.  

Ở Cuap thuộc Brêdin (15,6oS, 56,1oE) nhiệt độ trung bình tháng 10 là 28oC. Nhiệt độ hơi 
giảm khi gió mùa mùa hè bắt đầu đưa không khí từ biển vào lục địa, nhiệt độ tháng 1 là 
+27oC, mùa đông (tháng 6) nhiệt độ giảm đến 24oC. Như vậy, biên độ năm không lớn lắm, 
chỉ khoảng 4oC.  

Ở Manđrat, Ấn Độ gần như trên cùng vĩ độ đó (13,1oN, 80,3oE) nhiệt độ tháng 1 là 25oC, 
tháng 6 là 32oC; biên độ khoảng 8oC. Song ở Benaret (25oN, 83oE) vào tháng 5 nhiệt độ là 
33oC vào tháng 6 sau khi gió mùa mùa hạ bắt đầu, nhiệt độ là 29oC còn vào tháng 1 nhiệt độ 
giảm đến 16oC. Như vậy, biên độ năm ở Benaret là 17oC – đại lượng này rất lớn đối với các vĩ 
độ này. 

Ở miền đông Trung Quốc, hoàn lưu gió mùa nhiệt đới còn thâm nhập sâu lên phía bắc 
hơn nữa. Chẳng hạn hoàn lưu này quan sát thấy ở Thượng Hải (31,2oN 121,4oE). Vào tháng 8 
nhiệt độ trung bình ở đây là 27oC. Song gió mùa mùa đông từ vĩ độ cao Hồng Hải thuộc 
Erittơrơ đôi khi có gió mùa mùa hè từ Nam Bán Cầu thổi tới sau khi vượt qua các dãy núi 
Abitsini, khi đó nhiệt độ tăng thêm do quá trình phơn. Vì vậy trên bờ biển Erittơrơ nhiệt độ 
không khí thường rất cao. Ở Masau (15,5oN, 39,5oE) nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 2 là 
+26oC, tháng 7 là +35oC, còn nhiệt độ trung bình năm là +30oC. 

8.3.1.2.  Khí hậu gió mùa trên các cao nguyên nhiệt đới 

Trên cao nguyên Abisini, khí hậu nhiệt đới gió mùa mang thêm đặc điểm tạo nên do độ 
cao lớn trên mực biển. Ở Ađitxơ – Abơca (9,0oN, 38,2oE) trên độ cao 2440m, nhiệt độ tháng 
nóng nhất (tháng 1) là 17oC, tháng lạnh nhất (tháng 12) là 13oC. Như vậy, biên độ năm nhỏ: 
chỉ có 4oC, song giá trị tuyệt đối của nhiệt độ thấp so với nhiệt độ vùng đồng bằng. Biên độ 
ngày của nhiệt độ lớn; đôi khi nhiệt độ cực tiểu hạ xuống tới – 3oC. Mùa đông rất ít khi có 
tuyết. 

Tổng lượng giáng thuỷ năm ở Ađitxơ – Abơca là 1260mm. Thời kỳ mưa kéo dài từ tháng 
6 đến hết tháng 9, vào tháng 7 lượng giáng thuỷ là 300mm, còn vào tháng 12 là 5mm. 



 

 

14

Trên các cao nguyên cao thuộc Pêru và Bôlivi (cao hơn 2500m) cũng có khí hậu gió mùa 
lạnh với giáng thuỷ mùa hè. 

8.3.1.3.  Khí hậu tín phong 

Loại khí hậu nhiệt đới thứ hai và là loại chiếm diện tích lớn nhất ở miền nhiệt đới là khí 
hậu tín phong, điển hình trên các đại dương ở những vĩ độ quanh năm dải hội tụ nhiệt đới 
không di chuyển tới. 

Ở đây, theo rìa hướng về phía xích đạo của các xoáy cận nhiệt quanh năm thịnh hành tín 
phong ổn định với những điều kiện thời tiết và khí hậu đặc trưng. Các khu vực trung tâm xoáy 
nghịch cận nhiệt đới gần với các khu vực gió tín phong theo điều kiện nhiệt độ và giáng thuỷ 
cũng có thể xếp vào loại này. 

Khí hậu tín phong theo điều kiện nhiệt độ tương đối cao và tăng về phía xích đạo. Ở phần 
phía đông của đại dương, đới tín phong thổi từ vĩ độ cao hơn với thành phần tốc độ gió hướng 
về phía xích đạo lớn có bình lưu lạnh, nhiệt độ thấp nhất. 

Trong đới tín phong nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè theo vĩ độ biến đổi từ 20 đến 
27oC. Mùa đông, ở các vĩ độ cao của đới tín phong, nhiệt độ giảm xuống tới 10oC; như vậy 
gradient nhiệt độ trong đới tín phong vào mùa đông lớn hơn mùa hè. 

Ở tầng thấp tín phong có thành phần hướng về phía xích đạo, nghĩa là ngược lại với 
gradient nhiệt độ mặt nước biển, trong không khí tín phong hình thành tầng kết nhiệt bất ổn 
định lớn và đối lưu phát triển. Tuy nhiên, sự tồn tại của nghịch nhiệt tín phong ở độ cao 
khoảng 1 – 1,5km cản trở không cho đối lưu phát triển theo chiều cao. Mây tích và mây vũ 
tích xuất hiện với lượng lớn: lượng mây trung bình khoảng 50% và lớn hơn; lượng mây chỉ 
giảm ở tây lục địa. Lượng mây lớn hơn nhiều trong front tín phong – rãnh phân chia các cao 
áp cận nhiệt của một bán cầu. Ở đây bầu trời thường bị che phủ hoàn toàn. 

Tuy nhiên, trong miền tín phong không có lượng mưa lớn, ngoại trừ các đảo do các điều 
kiện địa hình thuận lợi. Trong điều kiện thuận lợi, trên đảo có núi Kaiau thuộc quần đảo Haoai 
(22oN, 1547m) lượng mưa trung bình năm khoảng 12.000mm, nghĩa là còn lớn hơn là ở 
Cherapunzi. Ở đây tín phong đông bắc bị đẩy lên cao ở sườn núi phía đông đảo. Trên sườn 
khuất gió lượng mưa năm chỉ khoảng 560mm. 

Ngoài biển khơi thời tiết trong đới tín phong phần lớn là khô, vì mây không đạt được tới 
mực băng kết. Mưa nhỏ do sự liên kết các giọt nước trong mây không làm thay đổi tình trạng 
này. Chỉ một số đám mây có sự phát triển đối lưu rất mạnh mới có thể chọc thủng tầng nghịch 
nhiệt và cho mưa rào lớn. Mưa lớn cũng còn do bão hoạt động ở đây. 

8.3.1.4.  Khí hậu sa mạc nhiệt đới 

Dạng lục địa của khí hậu tín phong quan sát thấy ở miền bắc và miền nam châu Phi, bán 
đảo Arập, ở phần lớn châu Úc, ở Mêxico, ở phần trung tâm của Nam Mỹ – đó là những khu 
vực ở hai bên xích đạo không có sự thay thế của gió mùa, nghĩa là quanh năm thịnh hành 
không khí nhiệt đới. Chế độ gió ở các khu vực lục địa này không đặc trưng và ổn định như tín 
phong trên đại dương vì chúng có thể chịu ảnh hưởng không những của các xoáy nghịch mà 
mùa hè còn chịu ảnh hưởng của các vùng thấp áp mờ. 
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Những khu vực kể trên tạo nên đới sa mạc nhiệt đới trong đó có Sahara, sa mạc Arập, sa 
mạc châu Úc v.v... Lượng mây và giáng thuỷ ở đây rất nhỏ. Cân bằng bức xạ của mặt đất nhỏ 
hơn trong xích đạo nhiều do ở đây không khí khô và albedo của mặt đất lớn. Tuy nhiên, do 
nhiệt cung cấp cho bốc hơi nhỏ nên nhiệt độ không khí ở đây rất cao. 

Mùa hè ở miền này rất nóng, nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất không dưới 26oC, 
có nơi trên 40oC. Chính ở khu vực này quan trắc được nhiệt độ cực đại tuyệt đối trên Trái Đất 
(khoảng 57 – 58oC). Mùa đông ở miền này ấm, nhiệt độ của tháng lạnh nhất trong khoảng +10 
– + 22oC. 

Ở Atsoan thuộc Cộng hoà Ảrập thống nhất (24,0oN, 32,9oE) nhiệt độ trung bình tháng 6 
và tháng 7 là +33oC, tháng 1 là +15oC. Ở Alit Spring thuộc châu Úc (23,6oN, 133,6oE) nhiệt 
độ trung bình tháng 1 là +28oC, tháng 7 là +12oC. Như vậy, biên độ năm đối với vùng nhiệt 
đới lớn (trung bình là 15 – 20oC). Dao động ngày của nhiệt độ rất lớn, đôi khi vượt quá 40oC. 

Lượng giáng thuỷ nhỏ, song đôi khi cũng có mưa rào lớn (đến 80mm trong một ngày 
đêm ở Sahara). Tổng lượng giáng thuỷ năm phần lớn nhỏ hơn 250mm, có nơi nhỏ hơn 
100mm. Ở Atsoan có những thời gian không có mưa hàng mấy năm liền. 

Khi gió yếu, ở sa mạc nhiệt đới thường có xoáy cát và thậm chí bão cát, cuốn đi những 
khối lượng cát rất lớn. Xoáy và bão cát này hình thành do lớp không khí dưới cùng bị đốt 
nóng quá mạnh. 

Trên miền bờ biển phía đông của lục địa, trong đới tín phong, nhiệt độ tương đối thấp vì 
ở đây không khí thâm nhập rất nhanh từ các vĩ độ cao theo rìa phía đông của xoáy nghịch cận 
nhiệt và hơn nữa không khí di chuyển qua vùng nước lạnh. Cũng như trên biển, biên độ năm 
của nhiệt độ nhỏ. Lượng giáng thuỷ ở đây rất nhỏ (nhỏ hơn 100mm trong một năm) do nhiệt 
độ của nước thấp và do nghịch nhiệt tín phong nằm thấp. Tuy nhiên, ở đây độ ẩm cao (80 – 
90%) và thường có sương mù. Đó là khí hậu miền sa mạc gần bờ biển như miền tây của 
Sahara, miền nam California, sa mạc Namip (Nam Phi) và Ataca (Nam Mỹ). 

Chẳng hạn, ở Svacôpmun trên miền bờ biển của sa mạc Namip, tây nam châu Phi 
(22,7oN, 14,5oE) nhiệt độ trung bình tháng 2 là +18oC, tháng 8 là +14oC, lượng giáng thuỷ 
năm là 20mm. 

Trên miền bờ đông lục địa nơi tín phong có thành phần hướng về phía vĩ độ cao (thổi 
theo rìa phía tây của xoáy nghịch cận nhiệt) nhiệt độ cao hơn ở miền bờ tây. Ví dụ ở Riô Dơ 
Gianêrô (22,9oN, 43,2oW) nhiệt độ không khí tháng 1 là +26oC, tháng 7 là 20oC, còn tổng 
lượng giáng thuỷ là 1.100mm. Ở các vĩ độ cận nhiệt, khoảng 25 – 40oC. Các điều kiện khí hậu 
xác định bởi sự thay thế theo mùa rõ rệt của các điều kiện hoàn lưu. 

Mùa hè, dải áp cao và front cực di chuyển về phía vĩ độ cao hơn. Không khí nhiệt đới từ 
vĩ độ thấp hơn khống chế miền cận nhiệt đới hay chính miền này trở thành các trung tâm hình 
thành không khí nhiệt đới. Do các xoáy nghịch cận nhiệt di chuyển về phía vĩ độ cao vào mùa 
hè, khí áp ở miền cận nhiệt trên các đại dương sẽ tăng. Ngược lại, trên lục địa khí áp giảm do 
mặt đất bị đốt nóng, ở đây thịnh hành xoáy thuận. 

Mùa đông, các front cực di chuyển về phía vĩ độ thấp, và vì vậy vùng cận nhiệt đới khống 
chế bởi không khí cực, hoạt động xoáy thuận lan đến đại dương miền cận nhiệt. Khí áp trên 
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lục địa cận nhiệt vào mùa đông tăng vì vào mùa đông xoáy nghịch lục địa lan đến những vĩ độ 
cận nhiệt trên các lục địa lạnh. 

Từ đó ta thấy những sự khác biệt theo mùa của thời tiết và do đó của khí hậu miền cận 
nhiệt. 

Dưới đây ta sẽ mô tả bốn dạng chính của khí hậu cận nhiệt: dạng lục địa, dạng Địa Trung 
Hải, dạng gió mùa lục địa, dạng đại dương. 

8.3.2 Khí hậu cận nhiệt  

8.3.2.1. Khí hậu lục địa cận nhiệt đới 

Mùa hè, các miền cận nhiệt trên lục địa chịu tác động của các khu vực thấp áp mờ không 
có front. Ở đây hình thành các khối không khí nhiệt đới lục địa với nhiệt độ cao, lượng ẩm và 
độ ẩm tương đối nhỏ. Thời tiết ít mây, khô, nóng. Nhiệt độ trung bình của các tháng mùa hè 
khoảng 30oC hay hơn nữa. Mùa đông, hoạt động xoáy thuận lan tới các khu vực này vì ở đây 
thường hình thành front cực hay ít nhất là có các front cực di chuyển qua. Thời tiết không ổn 
định với nhiệt độ và lượng giáng thuỷ biến đổi nhiều. Lượng giáng thuỷ năm ở đây không quá 
500mm và có khi ít hơn nhiều. Đó là đới thảo nguyên và bán sa mạc. 

Chẳng hạn, ở Têhêran (35,7oN, 51,5oE, độ cao 1160m) nhiệt độ trung bình tháng 8 là 
+29oC, còn tháng 1 là +1oC; có những năm có băng giá và nhiệt độ hạ xuống tới –20oC. 
Lượng giáng thuỷ trong một năm là 250mm, trong đó từ tháng 7 đến hết tháng 9 trong một 
tháng chỉ có 1mm, còn từ tháng 11 đến hết tháng 4 (trong suốt nửa năm) mỗi tháng là 220mm. 

Phần sa mạc lớn phía nam miền đất thấp Turan Trung Á cũng thuộc đới có khí hậu lục 
địa cận nhiệt. Ở đây mùa đông không khí cực chiếm ưu thế còn mùa hè trên sa mạc hình 
thành các khối không khí lục địa nhiệt đới với nhiệt độ rất cao, độ ẩm tương đối thấp và lượng 
mây rất nhỏ. Mùa hè số ngày nắng nhiều như ở vùng sa mạc nhiệt đới. Chẳng hạn, ở 
Têrơmetgiơ trong một năm có 207 ngày quang mây và chỉ có 37 ngày trời mù. 

Ở Tasken (41,16oN, 69,16oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +27oC, tháng 1 là  – 1oC, 
lượng giáng thuỷ năm là 350mm, vào thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 9 chỉ có 20mm. Tuy nhiên, 
ở Tasken lượng giáng thuỷ còn tương đối lớn. Ở đại bộ phận Trung Á, lượng giáng thuỷ trong 
một năm chỉ có từ 100 đến 200mm. Chẳng hạn như ở Bairam – Ali (37,36oN, 62,11oE) lượng 
giáng thuỷ năm chỉ có 120mm, vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 nói chung không có giáng thuỷ. 

Có những ngày hè, nhiệt độ ở một số nơi của nước Cộng hoà Tuyếcmêni tăng đến 50oC. 
Song mùa đông ở vùng đất thấp Turan có thể có băng giá (đến –30oC hay thấp hơn) do không 
khí lạnh thâm nhập dễ dàng từ Sibiri và từ các vĩ độ cao. 

Ở lục địa cận nhiệt đới (Mecxich, Arizôn, miền đông California, Nêvađa) do địa hình 
cản trở, các khối khí ẩm xâm nhập từ phía tây và phía đông không thâm nhập tới được. Tính 
lục địa và khô hạn của khí hậu ở đây biểu hiện rất rõ. Chẳng hạn ở Lum (32,7oN, 114,6oE) 
nhiệt độ trung bình tháng 7 là +32oC, tháng 1 là +12oC với nhiệt độ tối thấp trung bình năm 
là –2oC, lượng giáng thuỷ chỉ có 90mm. Đó là dải sa mạc. Trong lòng miền chảo sâu của 
thung lũng chết California (36,5oN, 117,5oE) thậm chí nhiệt độ trung bình tháng 7 tới 39oC, 
còn nhiệt độ cực đại tuyệt đối là 57oC. 
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Ở Nam Mỹ do kích thước của lục địa không lớn lắm, ảnh hưởng của biển lớn, chẳng hạn 
ở San Luisơ thuộc Argentina (33,3oS, 66,3oE) nhiệt độ trung bình tháng 1 là 24oC, tháng 7 là 
9oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 570mm. Ở châu Phi và châu Úc không có loại khí hậu này. 

8.3.2.2.  Khí hậu vùng núi cận nhiệt 

Dạng đặc biệt của khí hậu lục địa cận nhiệt quan sát thấy ở vùng núi cao châu Á – ở Tây 
Tạng và Pamia trên độ cao 3500 – 4000m. Khí hậu ở đây có tính lục địa rõ rệt; mùa hè mát 
còn mùa đông lạnh. Lượng giáng thuỷ nói chung nhỏ, đó là khí hậu sa mạc trên cao. 

Trên trạm Léc ở Katsmia thuộc Ấn Độ (34,2oN, 77,6oE, 3508m) tháng 7 nhiệt độ trung 
bình là 18oC và tháng 1 là –7oC. Lượng giáng thuỷ năm chỉ có 80mm, trong đó 25mm rơi vào 
tháng 7 và tháng 8. 

Ở Đulanhi (33,3oN, 98,6oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +16oC, tháng 1 là   –9oC, 
lượng giáng thuỷ năm là 130mm. 

Ở Pamia trên trạm Mugáp (38,2oN, 62,0oE, 3650m) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +14oC, 
tháng 1 là –18oC. Băng giá mùa đông đạt tới –50oC. Biên độ ngày của nhiệt độ rất lớn. Lượng 
giáng thuỷ ở miền trung tâm và miền đông rất nhỏ; ở Mugáp chỉ có 77mm. Lượng giáng thuỷ 
lớn ở miền tây (Xôrốc, 286mm) nhất là ở vùng núi (Băng Hà Fetchencơ, 1130mm). 

Ở miền đông nam cao nguyên Tây Tạng lượng giáng thuỷ mùa hè lớn do sự lan tràn của 
gió mùa Ấn Độ. Ví dụ ở Lơkhátsơ (29,8oN, 91,0oE, 3700m) lượng giáng thuỷ năm là 1600mm 
trong đó 1580mm rơi vào trong 5 tháng (từ tháng 5 đến hết tháng 9). Có năm lượng giáng 
thuỷ ở Lơkhátsơ lớn hơn 5000mm, cũng có năm gió mùa yếu, lượng giáng thuỷ nhỏ hơn 
400mm. Nhiệt độ trung bình ở Lơkhátsơ biến đổi từ +17oC trong tháng 7 đến 0oC trong tháng 
1. 

Phía đông Pamia là vùng Sinizian thấp hơn với độ cao trung bình trên mực biển là 1000 – 
2000m. Miền này được núi cao bao bọc mọi phía trừ hướng đông. Lượng giáng thuỷ ở đây 
nhỏ và cảnh quan là sa mạc với mùa hè nóng và mùa đông lạnh. Ở Kasgarơ (39,5oN, 76,1oE, 
1230m) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +28oC, tháng 1 là –6oC, lượng giáng thuỷ năm là 
100mm. 

Ở Urumchi (43,9oN, 87,6oE, 880m) nhiệt độ trung bình vào tháng 7 là +24oC, tháng 1 là –
19oC, lượng giáng thuỷ 100mm. 

8.3.2.3.  Khí hậu Địa Trung Hải 

Đây là loại khí hậu vùng bờ tây của lục địa trong miền cận nhiệt đới. Mùa hè vùng bờ tây 
thuộc miền này nằm ở rìa phía đông của các xoáy nghịch cận nhiệt đới hay các nhánh của 
chúng với thời tiết phần lớn quang đãng và khô. Ở đây mùa đông thường có sự di chuyển qua 
hay xuất hiện của front cực với hoạt động xoáy trên đó và giáng thuỷ. Như vậy, mùa hè tương 
đối nóng và khô, mùa đông mưa và ôn hoà. Hàng năm có thể có tuyết tuy lớp tuyết phủ không 
hình thành. Lượng giáng thuỷ nói chung không lớn lắm, lượng giáng thuỷ lớn vào mùa hè làm 
cho khí hậu có đặc tính hơi khô. Lượng giáng thuỷ lớn có thể quan sát thấy trên các sườn núi 
hứng gió, chẳng hạn như trên bờ biển Ađriatich của Nam Tư. 
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Trước hết, khí hậu khu vực Địa Trung Hải thuộc loại khí hậu này. Ta dẫn số liệu tại 
Rom (41,9oN, 12,5oE) để làm ví dụ. Nhiệt độ trung bình tháng 7 ở đây là +25oC, tháng 1 
là 7oC; tổng lượng giáng thuỷ năm là 830mm. Trong sáu tháng từ tháng 4 đến hết tháng 9 
chỉ có 270mm (vào tháng 7 chỉ có 20mm) còn trong 6 tháng mùa đông lượng giáng thuỷ là 
560mm. Tuy nhiên, tổng lượng giáng thuỷ dẫn ra ở Rom quá lớn đối với khí hậu ở Địa 
Trung Hải điển hình. Chẳng hạn ở Afin (38,0oN, 23,7oE) lượng giáng thuỷ chỉ có 390mm 
chứng tỏ tính khô hạn của khí hậu. 

Giới hạn phía bắc của khí hậu Địa Trung Hải ở châu Âu là bờ biển phía nam Crimê. Ở 
Ianta (44,5oN, 34,2oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +24oC, tháng 1 là +4oC, tổng lượng 
giáng thuỷ năm là 600mm, hơn nữa vào nửa năm mùa hè (từ tháng 4 đến hết tháng 9) lượng 
giáng thuỷ là 230mm. Những điều kiện tương tự cũng quan sát thấy ở miền bờ biển Hắc Hải 
sát dãy Kapcat phía bắc Tuápsê. 

Loại khí hậu Địa Trung Hải cũng thấy ở ngoài phạm vi miền bờ biển California, 
Orêgôn, Oasinhtơn thuộc Bắc Mỹ, ở miền trung Chilê, miền nam châu Úc, miền cực nam 
châu Phi (bán đảo Cap). Khí hậu Địa Trung Hải ở đây có đặc tính biển hơn: mùa hè mát, 
mùa đông ôn hoà hơn và biên độ năm của nhiệt độ nhỏ hơn. 

Ví dụ ở Sangfransiscô (37,8oN, 122,4oW) ảnh hưởng của dòng biển lạnh California rất 
lớn, nhiệt độ trung bình tháng 9 là 15oC tháng 1 là 10oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 
560mm, trong đó có 480mm rơi vào mùa lạnh từ tháng 10 đến hết tháng 2. Vào tháng 7 và 
tháng 8 nói chung không có mưa. Ở Keptao Nam Phi (33,9oS, 18,5oE) nhiệt độ trung bình 
tháng 1 và tháng 2 là +21oC, tháng 7 là +12oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 640mm, trong 
đó hơn 500mm rơi vào mùa lạnh từ tháng 4 đến hết tháng 9. 

Khí hậu Địa Trung Hải được đặc trưng bởi một số loại thực vật, kể cả những loại 
chịu khô; đó là rừng và các bụi rậm với kèm theo các loại cây xanh quanh năm. 

8.3.2.4.  Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới 

Trên miền bờ đông của lục địa thuộc miền cận nhiệt đới thường thấy loại khí hậu gió 
mùa. Mùa đông, các khu vực này chịu ảnh hưởng của không khí từ biển. Ở đây biến trình năm 
của lượng giáng thuỷ ngược với biến trình trong loại khí hậu Địa Trung Hải. Mùa đông thời 
tiết quang mây và khô; ngược lại, mùa hè lượng giáng thuỷ lớn rơi trong các xoáy thuận trên 
lục địa, một phần là giáng thuỷ do đối lưu, một phần do front. Lượng giáng thuỷ lớn trên các 
sườn đón gió cũng đóng vai trò đáng kể. 

Lượng giáng thuỷ nói chung lớn và vì vậy, loại khí hậu này được đặc trưng bởi rừng phát 
triển mạnh với các loại cây lá to, thực vật leo bò sát. Tuyết trong loại khí hậu này thường rơi 
nhưng lớp tuyết phủ không ổn định. 

Chẳng hạn, ở châu Á, Bắc Kinh (39,9oN, 116,5oE) nhiệt độ trung bình tháng 8 là 16oC, 
tháng 1 là 4oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 640mm trong đó vào tháng 6 là 260mm và tháng 
12 là 2mm. 

Trên miền bờ đông Bắc Mỹ ở Oasinhtơn (38,9oN, 77,0oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là 
+25oC, tháng 1 là +1oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 1030mm, trong đó 110mm rơi vào 
tháng 7 và 60mm rơi vào tháng 10. 
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Ở Nam Mỹ, loại khí hậu này thấy ở khu vực Laplát thuộc Buênôt Airet (34,6oN, 
58,5oE) nhiệt độ trung bình tháng 1 là +23oC, tháng 7 là +9oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 
940mm, trong đó 110mm rơi vào tháng 2 và 60mm rơi vào tháng 7. 

Loại đặc biệt của khí hậu cận nhiệt đới thấy ở miền Tây ngoại Kapkat đặc biệt là vùng đất 
thấp Konkhit, nơi sự phân bố của lục địa và biển rất đặc biệt và địa hình ảnh hưởng rất lớn 
đến khí hậu. Mùa đông ở đây ấm nhất trên toàn lãnh thổ Liên Xô, còn mùa hè mặc dầu không 
quá nóng song rất khó chịu do độ ẩm cao. 

Xét theo loại thực vật, khu vực này gần giống các khu vực khí hậu gió mùa cận nhiệt đới. 

8.3.2.5.  Khí hậu đại dương cận nhiệt đới 

Ở các vĩ độ cận nhiệt đới của các đại dương, mùa hè thời tiết quang đãng và khô trong 
xoáy nghịch với gió nhẹ chiếm ưu thế, còn mùa đông hoạt động của xoáy thuận mạnh kèm 
theo mưa, gió mạnh, thường có tố. Biên độ năm của nhiệt độ ở đây dĩ nhiên nhỏ hơn trong 
loại khí hậu lục địa (trung bình khoảng +10oC). 

Ở các miền đông đại dương, mùa hè tương đối mát vì có các dòng khí từ các vĩ độ cao 
hơn (theo rìa phía đông của các xoáy nghịch) và ở đây có các dòng biển lạnh. Ngược lại, ở 
miền Tây Đại Dương, mùa hè nóng, mùa đông không khí lạnh từ các lục địa thổi tới (từ 
châu Á, Bắc Mỹ) nên ở đây nhiệt độ thấp hơn ở miền Đông Đại Dương. 

Ở các vùng trung tâm đại dương Bắc Bán Cầu, nhiệt độ trung bình của các tháng mùa hè 
ở vùng cận nhiệt đới là +15oC – +25oC, vào những tháng mùa đông +5oC – +15oC. Ở Nam 
Bán Cầu, nhiệt độ mùa đông lớn hơn, còn mùa hè nhỏ hơn và như vậy biên độ năm nhỏ hơn. 

8.3.3   Khí hậu miền ôn đới 

Ở miền ôn đới trong điều kiện bức xạ thường có sự khác biệt theo mùa lớn. Mùa hè, cân 
bằng bức xạ của mặt trải dưới lớn, còn có những khu vực với độ mây không lớn lắm thì cân 
bằng bức xạ gần với các điều kiện của miền nhiệt đới, mùa đông cân bằng bức xạ âm. 

Miền ôn đới cũng là miền hoạt động của xoáy thuận trên các front cực và front Bắc Băng 
Dương mạnh nhất, vì vậy chế độ thời tiết ở đây biến đổi rất lớn. Ở đây thường có sự xâm 
nhập của các khối không khí từ cực như từ vùng cận nhiệt đới và như vậy, nhiệt độ thường 
biến đổi đột ngột. 

Ở Bắc Bán Cầu, các điều kiện hoàn lưu có những sự khác biệt rất lớn giữa lục địa và đại 
dương, do đó ở đây hình thành loại khí hậu biển và lục địa rõ rệt. Ở Nam Bán Cầu thuộc miền 
ôn đới thực tế không có loại khí hậu lục địa vì phần lớn ở đây là biển. 

Sự khác biệt của khí hậu ở miền bờ đông và bờ tây các lục địa vùng ôn đới rất lớn. Khí 
hậu bờ tây thường chịu tác động thường xuyên của không khí biển là khí hậu chuyển tiếp từ 
khí hậu biển sang khí hậu lục địa; thường người ta vẫn gọi loại khí hậu này là khí hậu biển. 
Trên bờ phía đông thường thấy loại khí hậu gió mùa đặc biệt ở châu Á. 
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8.3.3.1.  Khí hậu lục địa ôn đới 

Loại khí hậu này thấy ở lục địa Âu, Á và Bắc Mỹ. Khí hậu ở đây đặc trưng bởi mùa hè 
nóng và mùa đông lạnh với lớp tuyết phủ ổn định. Biên độ năm của nhiệt độ lớn và tăng khi 
vào sâu trong lục địa. Các điều kiện tưới ẩm thay đổi từ phía nam lên phía bắc cũng như từ 
phía tây sang phía đông. 

Trước hết, ta hãy nghiên cứu những đặc điểm điển hình của loại khí hậu này ở trên lục 
địa Âu Á. Ở phần phía nam của miền ôn đới lục địa Âu Á, mùa đông chế độ thời tiết cao áp 
thịnh hành. Trên bản đồ khí hậu vùng này có trung tâm xoáy nghịch châu Á, mùa đông với 
nhánh hướng về phía nam châu Âu. Vì vậy, lượng giáng thuỷ càng giảm, lớp tuyết phủ không 
dày, mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. 

Mùa hè ở miền này cũng có các xoáy nghịch có đặc tính cận nhiệt gây nên thời tiết nóng 
khô. Lượng giáng thuỷ mùa hè lớn nhưng không đủ so với khả năng bốc hơi với nhiệt độ mùa 
hè cao và vì vậy, độ tưới ẩm ở phần phía nam miền ôn đới không đủ. Nói chung, trong một 
năm lượng giáng thuỷ ở đây từ 200 – 450mm. Vì vậy, thảo nguyên kéo dài từ Mônđavi qua 
miền nam phần châu Âu của Liên Xô tới Uran qua Mông Cổ, ở đây nhiều khi khô hạn. Ở 
miền đất thấp thuộc biển Katspiên thảo nguyên biến thành bán sa mạc. Ở miền đông Uran ở 
phần phía bắc miền đất thấp Turan (ở Cadăcstan) thảo nguyên thậm chí đã biến thành sa mạc 
(khu vực với khí hậu khô hạn thường xuyên). 

Ở Kherson (46,6oS, 32,6oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +23oC, tháng 1 là   –4oC, 
tổng lượng giáng thuỷ năm là 380mm. Ở Actubơ (48,3oS, 46,1oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 
là +25oC, tháng 1 là –10oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 240mm. Ở Bankhatsơ (46,9oS, 
75,0oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +25oC, tháng 1 là – 16oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 
100mm. Trên cùng một vĩ độ, nhưng càng về phía đông nhiệt độ mùa đông và lượng giáng 
thuỷ càng giảm, cảnh quan thay đổi từ thảo nguyên sang bán sa mạc, sau đó là sa mạc. 

Ở những vĩ độ cao hơn của vùng ôn đới lục địa Âu Á mùa hè ít nóng hơn, mùa đông khắc 
nghiệt hơn (đối với kinh độ nhất định) và tổng lượng giáng thuỷ lớn (300 – 600mm). Tính lục 
địa tăng từ tây sang đông (chủ yếu là do nhiệt độ mùa đông giảm). Lớp tuyết phủ cao hơn và 
tồn tại lâu hơn. Đó là dải rừng hỗn hợp hay rừng cây lá nhỏ. Ta hãy so sánh các điều kiện ở 
một số nơi trong vùng này. 

Ở Matxvơva (55,8oN, 37,6oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +18oC, tháng 1 là   – 10oC, 
tổng lượng giáng thuỷ năm là 590mm. Ở Cadan (55,8oN, 49,1oE) vào tháng 7 nhiệt độ trung 
bình là +20oC, vào tháng 1 là – 13oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 410mm. Ở Nôvôsibiếc 
(55,0oN, 82,9oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +19oC, tháng 1 là – 19oC, tổng lượng giáng 
thuỷ năm là 410mm. Lượng giáng thuỷ ở mọi nơi có cực đại vào mùa hè. 

Lên quá phía bắc là dải rừng cây lá nhọn Taiga kéo dài từ Scangdinavơ đến Thái Bình 
Dương với cùng những qui luật biến đổi khí hậu từ tây sang đông nhưng với mùa đông khắc 
nghiệt hơn. Giới hạn phía nam của đới rừng Tauga càng về phía đông càng lệch về phía vĩ độ 
thấp. Ở vùng ngoại Baican khí hậu Taiga tiếp cận với khí hậu thảo nguyên: ở đây đới rừng 
cây lá nhọn nằm giữa rừng Taiga và thảo nguyên biến mất về phía bắc rừng Taiga và khí hậu 
rừng Taiga tiến xa nhất tới Taimưz.  
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Trong đới Taiga mùa hè cũng nóng như ở các vĩ độ thấp hơn nhưng mùa đông lạnh hơn. 
Chính do tính khắc nghiệt của mùa đông này, khí hậu phía đông có tính lục địa lớn nhất. 
Lượng giáng thuỷ ở đây nói chung cũng bằng ở đới rừng cây lá nhọn, độ tưới ẩm nói chung 
đủ, ở miền tây Sibiri thậm chí hình thành đầm lầy.  

Ở Capôlôn (61,5oN, 38,9oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +17oC, tháng 1 là   – 13oC, 
tổng lượng giáng thuỷ năm là 540mm. Ở Tênhisêi (58,4oN, 92,1oE) nhiệt độ trung bình tháng 
7 là +18oC, vào tháng 1 là – 22oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 430mm. Ở Iakutxcơ (62,0oN, 
129,6oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +19oC, tháng 1 là – 44oC, tổng lượng giáng thuỷ năm 
là 190mm, chính ở đây tính lục địa của khí hậu đạt tới giá trị cực đại. 

Ở Bắc Mỹ cũng có những loại khí hậu lục địa miền ôn đới tương tự, song chúng phân bố 
rất phức tạp, một phần là do địa hình. Ở miền tây lục địa, do dãy Thạch Sơn chặn các dòng 
không khí từ Thái Bình Dương thổi vào, bán sa mạc và thảo nguyên chiếm ưu thế. Ở miền 
đông là rừng cây lá to. Về phía bắc, phần lớn Canada là rừng Taiga, ở miền Atlatxca rừng 
Taiga lan xa nhất lên phía bắc, còn vùng cực bắc của Canađa là đài nguyên. 

Các điều kiện khí hậu cũng phân bố tương ứng với sự phân bố này. Ta dẫn ra số liệu của 
một số trạm. 

Ở vùng thảo nguyên Sônlâycơsiti (40,8oN, 11,9oW) trên độ cao tương đối lớn so với 
mực biển (1300m), nhiệt độ trung bình tháng 2 là +25oC, tháng 1 là – 2oC, tổng lượng giáng 
thuỷ năm là 420mm. Lên phía bắc, ở Khavrơ (48,6oN, 109,7oW) nhiệt độ trung bình tháng 7 
là +21oC, tháng 1 là – 10oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 350mm. 

Trong vùng rừng cây lá to, ở Sicagô (41,9oN, 87,6oW) nhiệt độ trung bình tháng 7 là 
+23oC, tháng 1 là – 4oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 840mm. 

Ở những vùng có vĩ độ cao hơn, trong vùng rừng Taiga trên trạm Prinsơ Anbec (53,2oN, 
105,6oW) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +17oC, tháng 1 là – 20oC, tổng lượng giáng thuỷ năm 
là 400mm. 

8.3.3.2.  Khí hậu vùng núi ôn đới 

Ở vùng núi thuộc dãy Thiên Sơn, lượng giáng thuỷ lớn hơn ở miền đất thấp Turan và ở 
Pamia. Trong những điều kiện địa hình thuận lợi, lượng giáng thuỷ có khả năng vượt quá 
2000mm, đi từ tây sang đông lượng giáng thuỷ giảm. Chẳng hạn, ở Prơgievanxkơ (42,4oN, 
78,4oE, 1744m) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +7oC, tháng 1 là – 5oC. Ở khu vực núi cao 
Saian và Antai, chế độ nhiệt độ rất đa dạng tuỳ thuộc vào độ cao và địa hình. Lượng giáng 
thuỷ rất đáng kể ở các sườn đón gió (ở miền tây Antai đến 1500mm hay hơn nữa) và nhỏ ở 
sườn phía nam và các vùng lòng chảo bị che kín (ở Antai: nhỏ hơn 200mm). Ở Saian, trên các 
sườn phía tây và tây bắc, tổng lượng giáng thuỷ năm vượt quá 1000mm. Vì vậy, trên các sườn 
núi hứng gió tích tụ lớp tuyết dày và giới hạn băng tuyết hạ thấp.  

Ở bắc Mỹ, trên các sườn hứng gió của dãy Katskat giáng thuỷ rơi với một lượng rất lớn: 
hơn 200mm trong một năm. Vào mùa đông giáng thuỷ cực đại do hoạt động của xoáy thuận 
mạnh lên, lớp tuyết có nơi cao quá 5m. Ở miền đông dãy Thạch Sơn lượng giáng thuỷ nhỏ 
hơn; trên các sườn núi phía tây là 100mm, ở các thung lũng có nơi chỉ có 150 – 200mm. Nhiệt 
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độ trung bình tháng 1 ở những thung lũng khép kín và trên cao nguyên khoảng – 5oC ÷ – 10oC 
hay thấp hơn.  

Dao động rất lớn của nhiệt độ vào mùa đông thường liên quan với gió Chinúc (gió phơn 
trên cao sườn phía tây của dãy Thạch Sơn). Đã quan trắc thấy những trường hợp trong tháng 1 
do có gió Chinúc nhiệt độ tăng từ  – 31 đến +19oC trong một thời gian dài (khoảng vài chục 
giờ). Mùa hè khô và không nóng nực; song dĩ nhiên nhiệt độ còn phụ thuộc vào vĩ độ và độ 
cao trên mực biển. 

Những điều kiện đặc biệt của khí hậu vùng thảo nguyên cao và bán sa mạc thường thấy ở 
Mông Cổ. Ở độ cao 700 – 1200m và cao hơn nữa mùa hè nóng, mùa đông rất lạnh và ít tuyết; 
lượng giáng thuỷ nói chung không lớn và phần lớn rơi vào mùa hè, về mùa đông vùng này 
nằm ở trung tâm của xoáy nghịch châu Á. 

Ở Ulan Bato Mông Cổ (47,9oN, 106,8oW. 1309m) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +17oC, 
tháng 1 là – 24oC; biên độ ngày của nhiệt độ rất lớn. Lượng giáng thuỷ còn nhỏ hơn, khoảng 
100mm, hơn nữa đó là giáng thuỷ mùa hè điển hình, mùa đông hầu như không có tuyết. 

8.3.3.3.  Khí hậu miền tây lục địa ôn đới 

Ở miền tây lục địa Âu Á và Bắc Mỹ thuộc miền ôn đới vận chuyển của không khí biển 
thịnh hành cả vào mùa đông và mùa hè. Vì vậy ở đây khí hậu chịu ảnh hưởng rất lớn của đại 
dương và là khí hậu biển. Khí hậu được đặc trưng bởi mùa hè không quá nóng và mùa đông 
ôn hoà, lượng giáng thuỷ tương đối lớn với sự phân bố theo mùa tương đối đồng đều. Điều đó 
quy định cảnh quan rừng cây lá to và đồng cỏ. Lượng giáng thuỷ rất lớn ở các sườn núi phía 
tây. 

Ở Bắc Mỹ do có dãy Thạch Sơn và Kapkat, loại khí hậu này chỉ có ở vùng ven bờ 
biển tương đối hẹp, còn ở Tây Âu thì lan sâu vào lục địa với tính lục địa tăng dần. 

Chẳng hạn, ở Pari (48,8oN, 2,5oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +18oC, tháng 1 là +2oC, 
lượng giáng thuỷ năm là 490mm. Về phía đông, ở Praha (50,1oN, 14,4oE) nhiệt độ trung bình 
tháng 7 là +19oC, tháng 1 là +2oC, lượng giáng thuỷ năm là 490mm. Ở các vĩ độ cao hơn như 
Becghen (60,4oN, 5,3oE) do ảnh hưởng của địa hình, lượng giáng thuỷ tháng 7 là 1730mm 
Becghen ở phía tây dãy núi Scangđinavơ, trên vùng bờ biển. Về phía đông dãy núi này, ở 
miền trung tâm và miền đông bán đảo, tính lục địa tăng và ở Stôckhôm vào tháng 7 nhiệt độ 
trung bình là +17oC, tháng 2 là +3oC, còn giáng thuỷ 540mm, về cảnh quan thì đây đã là miền 
nam của rừng taiga.  

Trong loại khí hậu này, lượng giáng thuỷ lớn nhất ở châu Âu rơi trên các sườn núi hứng 
gió. Ở trên đã dẫn ra tổng lượng giáng thuỷ rất lớn của Becghen; nhưng trên một số trạm của 
dãy Anpơ lượng giáng thuỷ năm lớn hơn 200mm.  

Khí hậu biển ở miền tây Bắc Mỹ được đặc trưng bởi số liệu của trạm Sitka ở Alatska 
(57,0oN, 135,3oE) nhiệt độ trung bình tháng 8 là +13oC, vào tháng 1 là 0oC và lượng giáng 
thuỷ năm là 2180mm. Lượng giáng thuỷ lớn này cũng liên quan với ảnh hưởng của địa hình 
biểu hiện rõ rệt. Nhưng ở những sườn núi Kapkat lượng giáng thuỷ còn lớn hơn: từ 300 đến 
600mm. 



 

 

23

8.3.3.4.  Khí hậu miền đông lục địa ôn đới 

Ở miền đông châu Á, khí hậu này là khí hậu gió mùa điển hình. Gió mùa của miền ôn 
đới ở đây là sự tiếp tục của gió mùa nhiệt đới và cận nhiệt đới, được biểu hiện rất rõ và 
còn thấy ở các vĩ độ phía bắc đảo Sakhalin. Miền nam Kamchatca không có gió mùa, còn 
ở biển Okhốt và miền Bắc Kamchatca chỉ có xu hướng gió mùa. 

Tóm lại, khí hậu gió mùa miền ôn đới thấy ở miền bờ biển đông Liên Xô, miền đông bắc 
Trung Quốc, miền bắc Nhật Bản và trên đảo Sakhalin. 

Mùa đông, miền bờ của lục địa nằm ở rìa của xoáy nghịch châu Á và ở đây không khí 
lạnh thâm nhập từ biển Đông Sibiri chiếm ưu thế. Vì vậy, mùa đông ở đây ít mây, khô lạnh 
với lượng giáng thuỷ tối thiểu. Còn mùa hè trên miền đông châu Á hoạt động của xoáy thuận 
với giáng thuỷ tương đối lớn chiếm ưu thế. 

Có thể dẫn ra những số liệu của vùng Khabarôp (48,5oN, 135,0oE) làm ví dụ. Ở đây, nhiệt 
độ trung bình tháng 7 là +20oC, tháng 1 là –23oC, lượng giáng thuỷ năm là 560mm, trong đó 
vào mùa đông (tháng 10 – tháng 2) chỉ có 74mm.   

Ở Nhật Bản vào mùa đông thường có xoáy thuận với giáng thuỷ do front và mạnh lên do 
địa hình, khí hậu phức tạp hơn. Ngược lại, vào giữa mùa hè lượng giáng thuỷ tương đối nhỏ 
do hoạt động của xoáy thuận dịch về phía bắc. Kết quả là mùa đông, lượng giáng thuỷ cũng 
nhỏ hơn lượng giáng thuỷ mùa hè nhiều. Chẳng hạn, ở Sapôrô (43,1oN, 141,4oE) nhiệt độ 
trung bình tháng 8 là +21oC, vào tháng 1 là – 6oC, lượng giáng thuỷ năm là 1040mm, trong đó 
lượng giáng thuỷ vào mùa lạnh là 540mm, vào mùa nóng là 500mm. 

Ở những khu vực phía bắc vùng bờ biển đông Liên Xô, chế độ gió mùa ít biểu hiện hay 
không tồn tại do hoạt động của xoáy thuận vào mùa đông mạnh, khí hậu ôn hoà hơn và sự 
phân bố của lượng giáng thuỷ trong năm điều hoà. Ví dụ ở Kluchapski ở Camchatca (56oN, 
160oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là 15oC, tháng 1 là – 18oC, lượng giáng thuỷ năm là 
460mm, trong đó 210mm rơi vào mùa lạnh. Ở miền bờ biển Đại Tây Dương của Canada và 
Niufaurơlen, hoàn lưu gió mùa biểu hiện yếu hay không tồn tại. Mùa đông ở đây không quá 
lạnh như ở miền đông châu Á, còn mùa hè tương đối nóng. Chẳng hạn ở Galifăc (44,6oN, 
63,6oE) vào tháng 7 và tháng 8 nhiệt độ trung bình là +18oC, vào tháng 1 là – 4oC, lượng 
giáng thuỷ năm là 1420mm; sự phân bố lượng giáng thuỷ tương đối đều theo các mùa. 

Ở Nam Mỹ có thể coi toàn bộ Patagônhia khoảng từ 38 đến 52oS và từ miền tiền sơn dãy 
Angđơ đến Đại Tây Dương là phần phía đông của lục địa ở miền ôn đới. Hoàn cảnh địa lý ở 
đây tạo nên khí hậu đặc biệt của vùng bán sa mạc ở sát ngay đại dương. Nguyên nhân là do 
dãy Angđơ đã chắn Patagônhia, song khi đi trên vùng dòng biển lạnh Fôncơlen sẽ có tầng kết 
ổn định nên cũng không cho lượng giáng thuỷ lớn. 

Ở phần lớn Patagônhia lượng giáng thuỷ năm là 120 – 200mm, vào những tháng mùa hè 
lượng giáng thuỷ nhỏ (không quá 20 – 30mm trong ba tháng). Nhiệt độ trung bình tháng 1 từ 
+20oC ở miền bắc đến +10oC ở miền nam nghĩa là mùa hè lạnh so với lục địa Bắc Bán Cầu 
trên cùng vĩ độ. Nhiệt độ trung bình tháng 7 gần bằng +5oC song ở các cao nguyên cao thì 
giảm tới – 5oC, nghĩa là mùa đông ôn hoà hơn ở các sa mạc ngoại nhiệt đới Bắc Bán Cầu. Ở 
miền bờ biển thấp Đại Tây Dương ở miền nam Patagônhia ở Santagơrut (50,0oS, 68,5oW) 
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lượng giáng thuỷ chỉ khoảng 140mm, nhiệt độ trung bình tháng 1 là +15oC, còn tháng 6 tháng 
7 là +2oC. 

8.3.3.5.  Khí hậu đại dương miền ôn đới 

Đại Tây Dương và Thái Bình Dương chiếm những diện tích rất lớn ở miền ôn đới thuộc 
hai bán cầu, còn Ấn Độ Dương ở miền ôn đới Nam Bán Cầu. Trên đại dương gió tây thịnh 
hành biểu hiện rõ nét hơn trên lục địa, nhất là ở Nam Bán Cầu. Tốc độ gió ở đại dương cũng 
lớn hơn trên lục địa. Ở các vĩ độ 40 và 50oN giữa dải cao áp cận nhiệt và những vĩ độ cận cực 
thường xuyên có các trung tâm xoáy thuận nhiệt đới đi qua, tốc độ gió trung bình 10 – 15m/s. 
Ở đây thường xuyên có tố kéo dài; không phải vô cớ mà các thuỷ thủ gọi vĩ tuyến 40oN là vĩ 
tuyến “gào thét”. 

Trên cùng vĩ độ sự phân bố của nhiệt độ trên đại dương có tính địa đới rõ nét hơn lục địa, 
còn sự khác biệt giữa mùa đông và mùa hè ít biểu hiện hơn. Do mùa hè lạnh cảnh quan đài 
nguyên ở trên các đảo giữa đại dương còn thấy ở các vĩ độ thấp hơn so với đới cảnh quan đài 
nguyên trên lục địa. Ví dụ, các đảo Alêut và Cômando ở 55 – 52oN bao phủ bởi đài nguyên; ở 
Nam Bán Cầu đài nguyên bao phủ các đảo Fôcơlen ở vĩ độ 52o, các đảo miền nam Giêôgơri, 
các đảo nam Coocnhây v.v... 

Ở Bắc Bán Cầu, mùa đông miền tây đại dương lạnh hơn miền đông rõ rệt vì ở đây thường 
có không khí lạnh từ lục địa tràn tới. Mùa hè sự khác biệt này ít hơn. Lượng mây ở trên các 
đại dương miền ôn đới và lượng giáng thuỷ rất lớn, nhất là ở những vĩ độ cận cực thường có 
các xoáy thuận sâu nhất. 

Trong miền giữa 40o và 60o vĩ của hai đại dương Bắc Bán Cầu, nhiệt độ trung bình tháng 8 
dao động giữa +22oC và +8oC vào tháng 2, ở Đại Tây Dương nhiệt độ thấp hơn (từ +10oC đến – 
10oC). Nói chung, hiệu nhiệt độ giữa các vĩ tuyến 40o và 60o giảm từ mùa đông sang mùa hè. 
Biên độ năm của nhiệt độ ở đây khoảng 10 – 15oC. 

Ở Nam Bán Cầu nhiệt độ trung bình của các đại dương giữa 40o và 60o có sự biến đổi, 
nhiệt độ trung bình tháng 2 biến đổi từ +15 đến 0oC vào tháng 8 từ 10 đến   – 10oC. Ở đây gió 
tây thịnh hành rất ổn định, rất mạnh và thường có tố. 

8.3.4  Khí hậu miền cực  

8.3.4.1.  Khí hậu cận cực 

Các vĩ độ cận cực của miền bắc lục địa Âu Á và Bắc Mỹ nằm trong đới đài nguyên. Ở 
đây mùa đông kéo dài và khắc nghiệt, mùa hè lạnh và có băng giá. Nhiệt độ trung bình tháng 
nóng nhất không cao hơn +10oC – +20oC, đó là giới hạn cây mọc. Mùa hè, lạnh qui định cảnh 
quan đài nguyên. Lượng giáng thuỷ ở đây nhỏ hơn trong đới taiga – nhỏ hơn 300mm, còn ở 
miền đông Sibiri xoáy thuận ít thâm nhập vào miền đài nguyên, lượng giáng thuỷ thậm chí 
nhỏ hơn 100mm. 

Tuy lượng giáng thuỷ nhỏ song lượng mây và số ngày có giáng thuỷ lớn; như vậy là 
cường độ giáng thuỷ nhỏ hơn do lượng ẩm của không khí nhỏ, nhiệt độ thấp. Lượng giáng 
thuỷ cực đại quan trắc được vào mùa hè. Mặc dù lượng giáng thuỷ rất nhỏ, song dưới nhiệt độ 
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thấp vẫn vượt quá khả năng bốc hơi; vì vậy trong vùng đài nguyên thường thì ẩm hình thành 
băng vĩnh cửu và đầm lầy. 

Ở vùng đài nguyên hoàn lưu gió mùa ít nhiều biểu hiện rõ; mùa hè thịnh hành gió với 
thành phần hướng về phía lục địa, còn mùa đông với thành phần hướng về phía biển. 

Ở Opđôxcơ (66,5oN, 66,6oE) nhiệt độ trung bình tháng 7 là +14oC, tháng 1 là   –26oC, 
lượng giáng thuỷ năm là 260mm. Trên trạm Fooctơ – Fecsơn (67,4oN, 134,9oE) nhiệt độ trung 
bình tháng 7 là +15oC, tháng 1 là – 29oC, lượng giáng thuỷ năm là 260mm. 

Trên đại dương Nam Bán Cầu ở phía nam vĩ tuyến 60o đến miền bờ nam băng châu Phi, 
khí hậu cận cực được đặc trưng bởi sự phân bố rất đồng đều của nhiệt độ vào mùa hè (nhiệt 
độ ở phần lớn đại dương gần tới 0oC). Song mùa đông nhiệt độ giảm rất nhanh và đạt tới – 
20oC hay thấp hơn ở miền bờ Châu Nam Cực. Ở những vĩ độ này, các trung tâm xoáy thuận 
thường xuyên đi qua hơn cả. Vì vậy, ở đây lượng mây cũng như tần suất giáng thuỷ và sương 
mù rất lớn. Ở lục địa, gió tây thịnh hành được thay thế bởi gió đông thịnh hành. 

8.3.4.2.  Khí hậu Bắc Băng Dương  

 Khí hậu khu vực Bắc Băng Dương trước hết được xác định bởi sự phát xạ và lạnh đi rất 
mạnh của mặt băng tuyết vào thời gian đêm vùng cực và thông lượng bức xạ mặt trời lớn vào 
mùa hè. Cân bằng bức xạ năm của bề mặt các biển Bắc Băng Dương, nói chung dương; chỉ ở 
trên cao nguyên băng tuyết Greenland cân bằng bức xạ âm. Tuy nhiên, nhiệt độ mùa hè không 
cao vì bức xạ cung cấp cho băng và tuyết tan, nhiệt độ của mặt băng tuyết và của không khí 
vẫn gần bằng 0oC. Ở các đảo và miền bờ biển mùa hè tuyết tan hết, tất nhiên nhiệt độ cao hơn. 

Ngoài ảnh hưởng của các điều kiện bức xạ, còn có tác động rất mạnh của hoàn lưu chung 
khí quyển. Ở khu vực Bắc Băng Dương hoạt động của xoáy thuận mạnh quanh năm. Các 
nhiễu động khí quyển thường xuất hiện trên các front Bắc Băng Dương cũng như thâm nhập 
từ các vĩ độ thấp hơn, hình thành trên front cực. Những khái niệm trước kia về một xoáy 
nghịch cố định hay ổn định ở Bắc Băng Dương thực ra không đúng. Cao áp chỉ thịnh hành 
quanh năm ở trên cao nguyên Greenland. Song ở các khu vực khác thuộc Bắc Băng Dương, 
khí áp từ tháng này sang tháng khác biến đổi rất nhiều và các hệ thống xoáy nghịch trên các 
bản đồ trung bình chiếm một diện tích không lớn lắm ở những phần khác nhau của đại dương, 
còn mùa đông khống chế cả Alatsca và miền đông bắc châu Á. Lượng mây ở Bắc Băng 
Dương nói chung lớn, gió mạnh. Hoạt động xoáy thuận làm cho các khối khí nóng tràn từ các 
đại dương miền ôn đới (còn mùa hè kể cả từ lục địa) vào Bắc Băng Dương và làm cho khí hậu 
Bắc Băng Dương trở nên ôn hoà. 

Nhiệt độ trung bình tháng ở Bắc Băng Dương nằm trong khoảng từ – 40oC vào mùa đông 
đến 0oC vào mùa hè. Nhiệt độ của ba tháng mùa đông – tháng 1, tháng 2, tháng 3 – gần bằng 
nhau. 

Khu vực Bắc Băng Dương tiếp cận Đại Tây Dương và châu Âu ấm hơn cả. Ở đây, do 
hoạt động của xoáy thuận không khí nóng Đại Tây Dương thường xuyên thâm nhập rất xa lên 
các vĩ độ cao làm tăng nhiệt độ vào mùa đông rất mạnh. Chẳng hạn ở Grinkhabo thuộc miền 
bắc Tpisbecghen (78,0oN, 14,2oE) nhiệt độ trung bình tháng 1 là – 16oC, tháng 7 là +5oC, năm 
là – 8oC, tổng lượng giáng thuỷ là 320mm. Ở các khu vực khác của Bắc Băng Dương nhiệt độ 
trung bình tháng 1 thấp hơn – 30oC. 
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Ở phía tây của biển Bêrinh hoạt động của xoáy thuận mạnh đến mức lượng giáng 
thuỷ năm đạt tới khoảng 500mm. Về phía đông, lượng giáng thuỷ giảm rất nhanh. 

Ở các khu vực Bắc Băng Dương kế cận châu Á (miền đông Sibiri), Canada và Thái Bình 
Dương, mùa đông lạnh hơn khu vực Bắc Băng Dương kế cận Đại Tây Dương và châu Âu 
nhiều, mùa hè nói chung cũng tương tự. Foopôtsơ (72,0oN, 94,0oW) có nhiệt độ trung bình 
tháng 7 là +5o và vào tháng 2 là – 32oC còn nhiệt độ trung bình năm là – 15oC, lượng giáng 
thuỷ năm ở đây là 100 – 200mm. Trên mũi Salaoôva (73,0oN, 143,3oE) nhiệt độ trung bình 
tháng 7 là +3oC, vào tháng 2 là – 30oC, trung bình năm là – 15oC, lượng giáng thuỷ là 
80mm. 

Ở trung tâm Bắc Băng Dương, nhiệt độ trung bình khoảng từ – 40oC vào mùa đông đến 
0oC vào mùa hè. 

Băng đảo Grenland với độ cao trên mực biển lớn và chế độ xoáy nghịch thịnh hành, có 
khí hậu lục địa đặc biệt khắc nghiệt. Ở trạm Aismit (70,9oN, 40,6oE, 3300m) trên cao nguyên 
nhiệt độ trung bình tháng 7 là – 14oC, tháng 1 là – 49oC, hàng năm – 32oC. Rất có thể đây 
chưa phải là giới hạn khắc nghiệt của khí hậu Grenland. Nhiệt độ tối thấp cực tiểu ở đây 
khoảng – 65oC. 

Miền nam băng đảo Greenland thường có xoáy thuận đi qua, vì vậy nhiệt độ ở đây cao 
hơn và tổng lượng giáng thuỷ hàng năm hơn 100mm, song về phía bắc lượng giáng thuỷ giảm 
rất nhanh và ở miền bắc đảo lượng giáng thuỷ không vượt quá 100mm. 

8.3.4.3.  Khí hậu châu Nam cực 

Đại dương Nam Bán Cầu với khí hậu cận cực như đã nói ở trên, bao quanh lục địa châu 
Nam Cực. Khí hậu của lục địa băng này khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Nhiệt độ trung bình 
năm ở đây từ – 10oC trên biên bờ ở vĩ độ cùng cực, đến   – 50 – – 60oC ở trung tâm lục địa. 
Tổng lượng giáng thuỷ trung bình năm cho toàn lục địa khoảng 120mm; từ miền bờ biển 
vào sâu trong lục địa lượng giáng thuỷ giảm rất nhanh. 

Nhân tố chủ yếu gây nên tính khắc nghiệt và khô hạn của khí hậu châu Nam Cực là mặt 
tuyết phủ của lục địa, độ cao trên mực biển lớn (trung bình khoảng 3000m, còn ở trung tâm 
miền đông châu Nam Cực đến 3500m hay hơn nữa) và chế độ hoàn lưu xoáy nghịch thịnh 
hành. Tuy thông lượng bức xạ mặt trời vào mùa hè rất lớn, song albedo của mặt tuyết phủ và 
bức xạ hữu hiệu rất lớn làm cho cân bằng bức xạ âm này được hoàn lại bằng thông lượng 
nhiệt từ khí quyển. 

Hoạt động xoáy thuận ở Nam Bán Cầu phát triển rất mạnh trên đại dương bao quanh châu 
Nam Cực. Song xoáy thuận phần lớn thâm nhập vào miền tây của lục địa Nam Cực nơi bờ 
biển bị chia cắt nhiều và có các vịnh ăn sâu vào trong lục địa. Ở miền đông châu Nam Cực, 
xoáy thuận rất ít khi thâm nhập. Trên bản đồ trung bình của mặt đẳng áp 700mb (nằm ở độ 
cao trung bình của lục địa) trên miền đông châu Nam Cực quanh năm có xoáy nghịch, ở đây 
thịnh hành chế độ áp cao. Ở những tầng cao hơn, xoáy nghịch được thay thế bởi xoáy thuận 
cận cực như ở Bắc Bán Cầu. 

Miền bờ biển châu Nam Cực có khí hậu ẩm, ôn hoà và tương đối dịu. Mùa hè ở đây nhiệt 
độ cực đại đôi khi lớn hơn 0oC, tuyết tan rất nhanh. Gió mạnh từ các cao nguyên cao của lục 
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địa thổi xuống dưới đặc biệt đặc trưng cho nhiều vùng ven bờ. Ngoài các xoáy thuận di 
chuyển gần lục địa, loại gió này làm cho tốc độ gió ở nhiều vùng bờ biển (chẳng hạn ở vùng 
bờ Sự Thật, trên đất Ađen) đạt tới 15 – 20m/s. Ở đây thịnh hành gió đông và đông bắc. Khi có 
gió này, trời thường quang mây, mùa hè trên các vùng bờ biển thuộc châu Nam Cực trời nắng 
và tương phản rất rõ với trời mây mù trên đại dương. 

Lượng giáng thuỷ ở vùng bờ biển thuộc miền Đông Nam Cực là 400 – 500mm, còn ở 
miền Tây là 600 – 700mm. Nhiệt độ trung bình trên trạm Hoà Bình (65,55oS, 93,0oE) vào 
tháng 12 và tháng 1 là – 2oC, vào tháng 8 và tháng 9 là – 18oC, trung bình năm là – 11oC, tổng 
lượng giáng thuỷ năm là 630mm (song đây là số liệu hơi quá cao). Trên trạm Littơn Amêrica 
(78,3oS, 162,5oE) nằm xa phía nam so với trạm Hoà Bình và ngăn cách với đại dương bởi 
băng hà Rôtsow vào tháng 7, tháng 9 nhiệt độ trung bình là – 36oC, vào tháng 1 là – 6oC, 
trung bình năm là – 24oC. 

Trên các sườn băng hà với chiều ngang 600 – 800km (ở miền đông châu Nam Cực) cũng 
thường thấy có gió băng mạnh gây nên bão tuyết. Tốc độ gió trung bình tháng ở đây là 8 – 
13m/s. Lượng mây không lớn lắm song khu vực này cũng thường chịu ảnh hưởng của xoáy 
thuận đi qua đại dương hay vào sâu trong lục địa; vì vậy bão tuyết ở đây thường thấy hơn ở 
giữa lục địa, còn ở chân sườn núi bão tuyết thậm chí còn thường xuyên hơn ở vùng bờ. 

Trên trạm Tiền Phong (69,7oS, 95,5oE, 2700m) nhiệt độ trung bình tháng 8 là   – 48oC, 
tháng 12, tháng 1 là – 23oC, hàng năm – 38oC, tổng lượng giáng thuỷ năm là 960mm. Trên 
cao nguyên cao bị che kín miền đông châu Nam Cực với chế độ xoáy nghịch thịnh hành, tốc 
độ gió trung bình giảm tới 3 – 4m/s. Ở đây, trên mặt tuyết thường xuyên có nghịch nhiệt gần 
mặt đất rất dày, còn mùa đông quan trắc thấy nhiệt độ mặt đất rất thấp gần đến – 90oC. Nhiệt 
độ trung bình các tháng mùa đông là – 70oC, các tháng mùa hè là – 30oC, thậm chí vào mùa 
hè nhiệt độ cực đại thấp hơn –20oC. Thời tiết quang đãng thịnh hành lượng giáng thuỷ rất 
nhỏ, khoảng 30 – 50mm trong một năm. Một phần ba đến một nửa lượng giáng thuỷ này là do 
sương gió từ mây băng rơi trên lớp tuyết phủ. Lượng ẩm ở các khu vực trung tâm châu Nam 
Cực rất nhỏ. Trên trạm Phương Đông sức trương hơi nước trung bình năm nhỏ hơn 0,1mb, 
mùa đông giảm gần tới không. 

Miền đông châu Nam Cực lạnh hơn miền tây trên cùng vĩ độ; các khu vực giữa lục địa 
lạnh hơn với nhiệt độ gần bằng – 30oC. Điều đó không những do độ cao của địa phương mà 
còn do miền tây Nam Cực xoáy thuận đưa không khí biển nóng vào lục địa tương đối thường 
xuyên. 

Trạm Phương Đông (72,1oS, 96,6oE, 3420m) đặc trưng cho khí hậu cao nguyên miền 
đông Nam Cực. Ở đây nhiệt độ trung bình tháng 8 là – 71oC, tháng 12 là  – 32oC, trung 
bình năm là – 55oC. Lượng giáng thuỷ năm khoảng 50mm. Ở điểm cực nam gần biển chịu 
ảnh hưởng của hoạt động xoáy thuận nhiều hơn cả (trạm Amutsenxcôt, 2880m) khí hậu có ôn 
hoà hơn. Ở đây, nhiệt độ trung bình tháng 8 và tháng 9 là – 60oC, vào tháng 1 là – 27oC, năm 
là – 49oC. Tổng lượng giáng thuỷ năm là 180mm.  
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8.4 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KHÍ HẬU VÀ SƠ ĐỒ PHÂN 
VÙNG KHÍ HẬU VIỆT NAM 

8.4.1 Đặc điểm khí hậu 

Việt Nam nằm sâu trong miền nhiệt đới từ vĩ tuyến 23o22’N đến 8o22’N (nếu tính đến 
đảo cực nam của quần đảo Trường Sa thì vĩ độ nam nhất của lãnh thổ nước ta là khoảng 6o). 
Độ cao mặt trời lớn và ít biến đổi trong năm đã quy định lượng bức xạ lớn và nền nhiệt độ 
cao. Mặt khác, do lãnh thổ Việt Nam trải dài trên 15o vĩ và 3/4 diện tích Việt Nam là đồi núi 
cũng do sự chi phối rất mạnh của chế độ gió mùa nên chế độ nhiệt ẩm có sự phân hoá rất 
mạnh theo mùa.  

Khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm với một mùa đông lạnh ít mưa ở 
miền Bắc, một mùa mưa và một mùa khô ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa lùi về mùa đông 
ở các tỉnh giáp biển miền Trung.  

Những đặc điểm khí hậu này thể hiện rõ nhất trong trường nhiệt ẩm, kết quả của vị trí địa 
lý, sự tương tác giữa chế độ gió mùa với địa hình phức tạp cũng như sự biến động theo thời 
gian của chế độ gió mùa không ổn định. 

Mùa hè do sự thịnh hành của khối khí xích đạo nóng ẩm từ Ấn Độ Dương và vịnh Bengal 
với độ dày rất lớn (có khi tới 5km trong thời kỳ gió mùa tích cực) tạo nền nhiệt mùa hè cao và 
khá đồng đều trong cả nước và mùa mưa cho Nam Bộ và Tây Nguyên cũng như đối với miền 
Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên nhân gây mưa ở ba khu vực này lại không giống nhau. Nếu 
như ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa do dòng thăng quy mô synôp ở phía nam rãnh gió mùa 
thì ở miền Bắc mưa còn do hoạt động của gió mùa tây nam và sự hội tụ của gió mùa với tín 
phong trên dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của bão. Ở các tỉnh giáp biển miền Trung (từ nam 
Thanh Hoá đến Ninh Thuận) do áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương về cuối mùa đông 
dịch chuyển về phía nam nên hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và bão ở rìa phía nam áp cao 
chỉ bắt đầu từ khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, khi đó mùa mưa ở đây mới bắt đầu và kéo dài 
đến tháng 12, tháng 1 năm sau. Ở Nam Trung Bộ mưa cực đại vào tháng 10, chậm hơn ở Bắc 
Trung Bộ một tháng.  

Mùa đông không khí cực đới lạnh khô di chuyển từ phía nam Trung Quốc cùng với áp 
cao Sibêri, đồng thời gió phân kỳ từ tâm áp cao thổi về phía Việt Nam theo hướng đông bắc 
(nên còn gọi là gió mùa đông bắc) gây nên những đợt lạnh, có khi rất mạnh làm nhiệt độ 
không khí ở miền núi cao và miền đông bắc có năm hạ xuống rất thấp (như năm 2002 nhiệt độ 
giảm dưới 0oC, cho tuyết ở Lạng Sơn). Phía trước không khí lạnh thường có front lạnh cùng 
với hệ thống mây chủ yếu là mây tằng cho mưa vừa và mưa nhỏ, trừ đầu và cuối mùa đông 
khi không khí lạnh về đột ngột và khối khí trước front lạnh khá nóng và ẩm thì có thể hình 
thành dải mây vũ tích trước front lạnh cho mưa rào và dông. Gió mùa đông bắc đem lại lượng 
mưa nhỏ cho các tỉnh Bắc Bộ đến bắc Thanh Hoá và hoạt động của không khí lạnh có khi kết 
hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và bão gây nên những đợt mưa rất lớn kéo dài gây 
lụt lội nặng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Giữa các đợt xâm nhập lạnh là các đợt ngừng của gió 
mùa đông bắc, khi đó áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương có thể dịch chuyển về phía tây 
đưa không khí nhiệt đới biển theo tín phong đông nam xâm nhập vào miền Bắc tạo thời tiết 
nắng ấm như thời tiết mùa hè. Do khối không khí cực đới biến tính khi tới miền Bắc Việt 
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Nam chỉ có độ dày dưới 1.5km và tiếp tục biến tính khô di chuyển xuống phía nam và bị các 
dãy núi đâm ngang ra biển ngăn chặn nên chỉ gây tác động làm hạ nền nhiệt độ, tăng lượng 
mây, giảm bức xạ ở phía bắc dãy Bạch Mã. Phía nam vĩ tuyến này khối khí cực đới gần như 
biến tính tuyệt đối. 

Đối với khí hậu Việt Nam chế độ nhiệt ẩm đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, 
nền nhiệt độ nói chung rất cao, trừ các khu vực núi cao trên 1000m, tổng nhiệt độ năm đều 
trên 7.500oC có nơi như Bình Thuận đạt tới 10.000oC, bảo đảm một nền nhiệt thuận lợi cho sự 
phát triển của cây trồng chính là cây lúa tới 2 – 3 vụ trong năm. Chính vì vậy, yếu tố mưa trở 
thành yếu tố quyết định. Đối với các phân vùng tự nhiên và quy hoạch kinh tế, nhất là đối với 
nông nghiệp lượng mưa và sự phân bố mưa trong năm trở thành chỉ tiêu khí hậu quan trọng 
nhất.  

Chế độ mưa là kết quả tương tác giữa chế độ gió mùa và địa hình đồi núi phức tạp chiếm 
trên 3/4 diện tích nước ta. Hậu quả là mùa mưa khác biệt giữa các miền. Phân bố lượng mưa 
năm rất không đồng đều. Lượng mưa trung bình năm cho toàn lãnh thổ khoảng 1500mm, lớn 
nhất (3200mm) ở Bắc Quang, nhỏ nhất (dưới 800mm) ở Tuy Phong, Bình Thuận (nhỏ hơn 
800mm). Do chế độ gió mùa cũng biến động rất mạnh từ năm này qua năm khác, nhất là hoạt 
động của bão (tính trung bình lượng mưa bão trong năm chiếm tới 30% lượng mưa năm), năm 
nhiều bão gây lụt lội, nhưng năm ít bão lại hạn hán. Sự biến động này lớn nhất ở Bắc Trung 
Bộ, nơi chịu ảnh hưởng lớn của bão. Có năm lượng mưa ở Huế chỉ còn trên dưới 1000mm, có 
năm tới 4000mm. Vì vậy, cần rất thận trọng khi sử dụng lượng mưa trung bình quy hoạch 
kinh tế do độ ổn định không lớn của đại lượng này. 

8.4.2   Sơ đồ phân vùng khí hậu 

Trên cơ sở tác động khác biệt của gió mùa đông bắc thể hiện ở sự phân hoá không gian 
của các đặc trưng bức xạ, nhiệt và mưa Nguyễn Trọng Hiệu (Atlas Khí tượng Thuỷ văn Việt 
Nam, 1994) đã phân hai miền khí hậu: miền khí hậu phía Bắc gồm 4 tiểu vùng (ký hiệu là 
B1, B2, B3, B4) (Hình 8.3) và miền khí hậu phía Nam gồm 3 tiểu vùng (ký hiệu N1, N2, N3). 
Các miền và tiểu vùng khí hậu trên hình 8.3 được vẽ lồng trên bản đồ phân bố lượng mưa 
năm, đặc trưng khí hậu có ý nghĩa thực tiễn nhất và cũng là đặc trưng khí hậu cơ bản dùng 
phân vùng khí hậu (Hình 8.3). 

Chỉ tiêu phân miền khí hậu dựa trên các giá trị biên độ năm của nhiệt độ, tổng xạ và số 
giờ nắng năm. Chỉ tiêu phân vùng khí hậu là mùa mưa và ba tháng mưa cực đại như liệt kê 
trong hai bảng dưới đây: 

Chỉ tiêu phân miền khí hậu 

Miền khí hậu Bắc Bộ Nam Bộ 
Biên độ năm của nhiệt độ không khí (oC) =>9 <9 
Tổng xạ trung bình năm (kcal/cm2) <140 >140 
Số giờ nắng trung bình năm (giờ) =<2000 >2000 
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Chỉ tiêu phân vùng khí hậu 
Vùng khí hậu B1 B3 B3 B4 N1 N2 N3 
Mùa mưa  4–9 5–10 5–10 8–12 8–12 5–10 5–10 
Ba tháng mưa lớn nhất 6–8 6–8 7–9 8–10 9–11 7–9 8–10 

 

 
Hình 8.3 
Sơ đồ phân vùng khí hậu Việt Nam (Nguyễn Trọng Hiệu, Atlas Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam, 1994) 
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Ranh giới phân hai miền khí hậu nằm ở khoảng 16oN là ảnh hưởng của sự xâm nhập lạnh 
trong mùa gió mùa đông bắc. Vào mùa đông do khối không khí cực đới biến tính trong các 
đợt xâm nhập lạnh chỉ có độ dày 1.5 – 2 km nên bị ngăn chặn bởi dãy Bạch Mã đâm ngang ra 
biển ở vĩ độ 16oN, tạo nên sự khác biệt đặc điểm khí hậu ở hai miền khí hậu.  

Từ bảng chỉ tiêu phân vùng khí hậu ta thấy, miền khí hậu phía bắc trừ vùng khí hậu Bắc 
Trung Bộ và vùng khí hậu Tây Nguyên và Nam Bộ cùng có mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, 
cùng có cực đại mưa vào tháng 8 thì ở các tỉnh giáp biển miền Trung gồm vùng khí hậu B4 và 
vùng khí hậu Nam Trung Bộ (N1) mùa mưa bị đẩy về phía mùa đông và chậm tới ba tháng so 
với các vùng khí hậu khác, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12, có khi kéo dài đến 
tháng 1 năm sau. 

Dưới đây là những  đặc điểm chủ yếu của 7 vùng khí hậu ở Việt Nam 

1. Vùng khí hậu B1 (Tây Bắc) 

Vùng khí hậu B1 này bao gồm tỉnh Lai Châu, Sơn La với độ cao địa lý phổ biến 100 – 
800m. Vùng khí hậu B1 thuộc vùng núi thấp của Tây Bắc Bộ và được che chắn ảnh hưởng 
của gió mùa đông bắc bởi dãy Hoàng Liên Sơn nên vùng khí hậu B1 ấm hơn vùng đồng bằng 
Bắc Bộ ở phía nam, mùa mưa ở đây sớm hơn các vùng, ít chịu ảnh hưởng của bão, mùa hè 
nóng nhiều. 

Bức xạ tổng cộng năm phổ biến là 120.135 Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm là 65 – 
75Kcal/cm2, số giờ nắng năm là 1800 – 2000 giờ, nhiều hơn đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ 
không khí trung bình năm phổ biến là 18 – 20oC, tháng nóng nhất tới 26 – 27oC. Nhiệt độ 
cao nhất tuyệt đối khoảng 38 – 40oC. Biên độ năm của nhiệt độ là 9 – 11oC nhỏ hơn so với 
các vùng thuộc miền khí hậu phía bắc là vùng cực tây Bắc Bộ. Gió mùa tây nam đến sớm 
hơn các vùng khí hậu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ 1 tháng. Lượng mưa năm trung bình 
1400mm ở Sơn La và 1800mm ở Lai Châu. Mưa nhiều nhất vào các tháng 6, 7, 8; ít mưa và 
có khi nắng hạn vào các tháng 12, 1, 2. Lượng mưa ngày lớn nhất 200 – 500m, độ ẩm 82 – 
85%. Lượng bốc hơn năm là 800 – 1000mm. Tốc độ gió trung bình năm 0.8 – 1.5m/s. Tốc độ 
gió cực đại không vượt quá 35m/s. 

2. Vùng khí hậu B2 (Việt Bắc  –  Đông Bắc) 

Vùng khí hậu B2 bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh với độ cao địa lý phổ biến 50 
– 500m. Vùng B2 chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc và bão so với các vùng 
khí hậu thuộc Bắc Bộ. Mùa đông nhiều mây lạnh có năm nhiều sương muối, cuối mùa đông 
nhiều mưa phùn. 

Bức xạ tổng cộng 105 – 130Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm 60 – 70 Kcal/cm2, số giờ 
nắng năm 1400 – 1800 giờ, nhiệt độ không khí trung bình năm 18 – 23oC, tháng nóng nhất tới 
26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38 – 40oC, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 12 – 
16oC, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối  – 2oC, (3 – 4 tháng nhiệt độ trung bình dưới 20oC), biên độ 
năm của nhiệt độ 12 – 14oC, tính trung bình trong năm có 3 ngày sương muối. Mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 9, mưa cực đại vào tháng 8 do hoạt động kết hợp của bão và dải hội tụ nhiệt 
đới. Lượng mưa trung bình năm 1500 – 2000mm, lượng mưa ngày lớn nhất 150 – 500m, nhiều 
mưa phùn (10 – 40 ngày). Lượng bốc hơn năm là 600 – 1000mm, độ ẩm tương đối 82 – 88%. 
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Tốc độ gió trung bình năm 1.0 – 1.5m/s. Tốc độ gió mạnh nhất tới 30 – 40m/s. Mùa đông thịnh 
hành gió đông bắc mùa hè thịnh hành gió đông và đông nam. 

3. Vùng khí hậu B3 (Đồng bằng Bắc Bộ) 

Vùng khí hậu B3 chủ yếu bao gồm các tỉnh trung du kế cận Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình 
và Ninh Bình với độ cao địa lý phổ biến dưới 50m. 

Vùng B3 chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa đông bắc và bão nhưng ở mức độ ít hơn so 
với vùng khí hậu B2. Mùa đông lạnh, nhiều mây, nhiều mưa phùn, có năm có sương muối. 
Mùa hè nóng nhất là vào đầu tháng 6. Bức xạ tổng cộng 105 – 130Kcal/cm2, cân bằng bức xạ 
năm 65 – 75 Kcal/cm2, số giờ nắng năm 1400 – 1700, nhiệt độ không khí trung bình năm  23 – 
24oC, nhiệt độ tháng nóng nhất 28 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38 – 41oC, nhiệt độ 
trung bình tháng lạnh nhất 15 – 16.5oC, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 2 – 5oC. Mùa mưa từ 
tháng 4 đến tháng 10, mưa cực đại vào tháng 8. Lượng mưa trung bình năm 1400 – 1800mm, 
lượng mưa ngày lớn nhất 300 – 500m. Lượng bốc hơn trung bình năm là 700 – 800mm. Tốc 
độ gió trung bình năm 1.5 – 2.0m/s. Tốc độ gió lớn nhất 30 – 40m/s. Mùa đông thịnh hành gió 
đông bắc và mùa hè thịnh hành gió đông, đông nam. 

4. Vùng khí hậu B4 (Bắc Trung Bộ) 

Vùng khí hậu B4 chủ yếu là địa phận các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với độ cao địa lý phổ biến dưới 100m và phía tây là dãy 
Trường Sơn với độ cao trung bình 1000m. 

Vùng khí hậu B4 mùa đông ít lạnh, nhiều mây, có năm có sương muối. Mùa hè nóng, 
nhiều gió tây khô nóng. Do bão và dải hội tụ nhiệt đới hoạt động muôn nên mùa mưa bị đẩy 
về phía mùa đông, làm cho mùa nhiệt không trung với mùa mưa. 

Bức xạ tổng cộng 110 – 140Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm 65 – 80 Kcal/cm2, số giờ 
nắng năm 1500 – 2000 giờ, nhiệt độ trung bình năm  23 – 25oC, tháng nóng nhất tới 28 – 30oC. 
Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 40 – 42.7oC, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 16.5 – 19.5oC, 
nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 3 – 8oC, biên độ năm của nhiệt độ 8 – 9oC, nhỏ nhất trong miền 
khí hậu phía bắc. Mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12, và mùa mưa tiểu mãn từ tháng 5, tháng 
6. Mưa cực đại vào tháng 9. Trong năm có 10 – 30 ngày mưa phùn. Lượng mưa trung bình 
năm 1500 – 2000mm, với lượng mưa ngày lớn nhất 300 – 500m. Lượng bốc hơn năm là 700 – 
1000mm. Hạn hán xảy ra vào giữa mùa hè do gió tây khô nóng kéo dài. Tốc độ gió trung bình 
năm 1.5 – 3.0m/s. Tốc độ gió mạnh nhất 30 – 40m/s. Mùa đông thịnh hành gió thiên bắc (bắc, 
tây bắc, đông bắc), mùa hè thịnh hành gió đông và đông nam. 

5. Vùng khí hậu N1 (Nam Trung Bộ) 

Vùng khí hậu N1 bao gồm thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận với độ cao địa lý phổ biến dưới 
100m. 

Tính trung bình năm bức xạ tổng cộng 140 – 160Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm 75 – 
100 Kcal/cm2, số giờ nắng năm 2000 – 2500 giờ. Cực Nam Trung Bộ nắng nhiều nhất trên 
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lãnh thổ Việt Nam. Nhiệt độ trung bình năm  25 – 27oC, nhiệt độ trung bình tháng lớn nhất là 
25 – 30oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 40 – 42oC,  nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất 20 – 
24oC, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối chỉ 8 – 13oC, biên độ năm của nhiệt độ 2 – 8oC. Mùa mưa 
muộn kéo dài từ cuối mùa hè đến giữa mùa đông (tháng 8 đến tháng 12), mưa cực đại vào 
tháng 10, ngoại trừ nam Bình Thuận có mùa mưa tương tự như ở Nam Bộ. Lượng mưa trung 
bình năm 1200 – 2000mm, ở miền phía bắc 1600 – 2200mm, ở miền phía nam (có nơi lượng 
mưa giảm dưới 800mm) như ở khu vực Mũi Né nơi gió mùa hướng nam thổi song song với 
dãy núi nằm ven biển và cũng có thể do nước trồi lạnh ở ngoài khơi Bình Thuận làm giảm 
đối lưu ở đây. Lượng bốc hơi năm trung bình 1000 – 1600mm. Tốc độ gió trung bình năm 
1.5 – 3.0m/s. Tốc độ gió lớn nhất 30 – 40m/s. Mùa đông thịnh hành gió thiên bắc (tây bắc, 
bắc, đông bắc) mùa hè thịnh hành gió thiên nam (nam, tây nam, đông nam). 

6. Vùng khí hậu N2 (Tây Nguyên) 

Vùng khí hậu N2 bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc và Lâm Đồng với độ cao 
trung bình 100 – 800m. 

Bức xạ tổng cộng 150 – 170Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm 70 – 100 Kcal/cm2, số giờ 
nắng năm 2000 – 2500 giờ. Nền nhiệt độ hạ thấp do độ cao địa hình. Nhiệt độ trung bình năm  
24 – 28oC, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất tới 24 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 37 – 
40oC,  nhiệt độ tháng lạnh nhất 21oC, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 3 – 9oC. Mùa mưa từ tháng 
5 đến tháng 10, có lượng mưa tháng trên 200mm, mưa cực đại vào tháng 8. Mùa khô hạn gay 
gắt từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với lượng mưa dưới 50mm. Lượng mưa trung bình năm 
1400 – 2000mm, lượng mưa ngày lớn nhất trên 200mm. Gió mạnh hơn vùng đồng bằng, tốc 
độ gió trung bình năm 1.5 – 3.5m/s. Tốc độ gió mạnh nhất 20 – 25m/s do ít ảnh hưởng của 
bão. Mùa đông thịnh hành gió bắc, đông bắc. 

7. Vùng khí hậu N3 (Nam Bộ) 

Vùng khí hậu N3 bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc Đông và Tây Nam 
Bộ. 

Đây là vùng khí hậu cận xích đạo với nền nhiệt độ cao, biên độ nhiệt năm nhỏ (2 – 3oC), 
có mùa hè nóng trùng với mùa mưa còn phần còn lại của năm là mùa khô. 

Bức xạ tổng cộng 150 – 175Kcal/cm2, cân bằng bức xạ năm 75 – 100 Kcal/cm2, số giờ 
nắng rất cao tới 2400 – 3000. Nhiệt độ trung bình năm  26.5 – 27.5oC, gần như quanh năm 
nhiệt độ trên 23oC, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38 – 40oC, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 14 – 
18oC. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, tháng mưa cực đại vào tháng 8. Mùa khô từ tháng 11 
đến tháng 4 năm sau với lượng mưa tháng dưới 50mm. Lượng bốc hơi năm là 1100 – 
1500mm, lượng mưa ngày lớn nhất khoảng 150 – 350mm. Tốc độ gió trung bình năm 1.5 – 
3.5m/s. Tốc độ gió cực đại 20 – 35m/s. Mùa hè thịnh hành gió thiên nam (tây nam và nam). 
Mùa đông gió thiên đông (đông bắc, đông, đông nam).  

 


